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СЕКЦІЯ 1 
 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ,  

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ: ОПТИМІЗАЦІЯ 

ЧИСЕЛЬНОГО СКЛАДУ БУХГАЛТЕРІЇ  

 

Акименко О.Ю., 

к.е.н., доцент 

Бобришева-Шкарлет Т. О.,  

к.е.н., доцент 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ ім. академіка Ю.Бугая 

Ірха Я.М,  

студ. гр. МОАн-161 

Чернігівський національний технологічний університет 

 

Проблема організації обліку на кожному конкретному підприємстві полягає у 

встановленні і запроваджені такої сукупності правил, реалізація яких забезпечила б 

максимальний ефект від ведення обліку.  

Загальновідомо, що організація бухгалтерського обліку являє собою сукупність трьох 

взаємопов‘язаних етапів, що відповідають рівням системи бухгалтерського обліку:  

 методичного - передбачає вибір способів та прийомів, що є основою для таких 

методів обліку, як документування, синтетичні та аналітичні рахунки, подвійний запис, 

бухгалтерський баланс і звітність, інвентаризація, оцінка майна та зобов'язань, 

калькулювання; 

 технічного - передбачає вибір форми обліку, яка найбільш повно характеризуватиме 

та відповідатиме розміру підприємства та його галузі; 

 організаційного - забезпечує організацію процесу управління в бухгалтерії, тобто 

організацію роботи облікового апарату [9, с. 43-45]. 

Визначення чисельності облікових працівників є попереднім етапом роботи перед 

встановленням структури апарату бухгалтерії, яка б оптимально відповідала конкретним 

умовам роботи підприємства, та правильній розстановці кадрів на окремих ділянках 

облікового процесу. 

Дослідженню проблем нормування праці присвячені наукові роботи зарубіжних і 

вітчизняних авторів, серед них: Дзюба С., Чумаченко М., Генкіна Б., Амоша О., Прокопенко 

М., Блажиєвська Г., Семенов Г., Меліхов А., Єськов О., Вітвицький В., Потемкін Л., 

Криворучко О. та ін. Опанування вказаних літературних джерел свідчить про досить 

широкий спектр питань, що розглядались в останніх. Втім, сегмент організаційного етапу 

процесу організації обліку не зазнав чіткого виокремлення та адресності, а тому 

опрацьовувався фрагментарно в поодиноких публікаціях і вважається нами актуальним для 

дослідження. 

Відповідно до Кодексу законів України про працю, норми праці – це норми виробітку, 

часу, обслуговування, чисельності, які встановлюються для працівників відповідно до 

досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва i праці [1]. 

Питання нормування праці бухгалтерів дедалі частіше виходить на перший план. 

Бухгалтерія виступає одним з найважливіших елементів системи управління персоналом 

організації. Перш за все подібне явище пов‘язане з необхідністю підвищення ефективності 

використання трудового потенціалу працівників, оптимізацією їх чисельного та 

професійного складу та сучасного коригуванням вимог до персоналу, виходячи з сучасних 

умов ринку. Застосування норм праці приводить до більш раціонального використання 
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робочого часу, що, в свою чергу, вплине на зменшення затрат підприємства та призведе до 

зростання прибутку. 

Удосконалення нормування праці безпосередньо пов‘язане із застосуванням 

автоматизованих систем, оскільки розрахунки норм трудових затрат є дуже трудомісткими. 

Невипадково, що до застосування ЕОМ на підприємствах широко застосовувались різні 

технічні пристрої, розроблялись організаційні заходи з метою раціоналізації праці 

нормувальників, підвищення ефективності їх роботи. Після початку застосування ЕОМ 

роботи з автоматизації праці нормувальників активізувались. Понад два десятиліття 

розроблялись системи автоматизованого нормування праці як локального характеру, так і у 

вигляді складових (підсистем) автоматизованого проектування і нормування технологічних 

процесів [5, c. 125]  

Нормування праці забезпечує правильну її організацію, оскільки передбачається 

здійснення розрахунку чисельності працівників, необхідних для виконання певного обсягу 

роботи. Це є основою правильного розподілу праці та використання праці робітників за їх 

кваліфікаційними характеристиками, підвищення продуктивності праці.  

У ході розрахунку необхідної чисельності працівників має бути визначений перелік 

функцій, пов‘язаних з певним робочим місцем, необхідний час для їх виконання. Відсутність 

обґрунтованих норм призводить до неможливості раціонального розподілу праці, 

нормального навантаження протягом робочого дня. Це породжує конфліктні ситуації, сприяє 

нераціональному використанню знань і досвіду працівників. 

На сьогоднішній день нормування праці бухгалтерів здійснюється за методиками, що 

наведені у Міжгалузевих нормативах чисельності працівників бухгалтерського обліку, 

розроб. Міністерством праці та соціальної політики України для нормування праці та 

практичного використання в процесі нормування праці, розрахунку нормативної чисельності 

працюючих, зайнятих бухгалтерським обліком. Цей документ не обов‘язковий для 

виконання суб‘єктами господарювання, оскільки він не зареєстрований в Мін‘юсті України. 

Він містить нормативи чисельності працівників бухгалтерії та норми часу на виконання 

більшості облікових операцій, розроблені залежно від трудомісткості виконуваної роботи і 

чинників, що впливають на її обсяг.  

Нормативами запропоновано дві методики розрахунку кількості бухгалтерів: залежно від 

обсягу виконуваних бухгалтерським підрозділом робіт з урахуванням поправочних 

коефіцієнтів; чисельності працюючих і кількості самостійних структурних підрозділів. 

Інакше кажучи, у головного бухгалтера завжди є вибір: або розробити власні нормативи, або 

скористатися рекомендованими законодавством. У будь-якому разі нормативи повинні 

враховувати трудомісткість виконуваних робіт і головні чинники, що впливають на їх 

величину: чисельність співробітників підприємства; кількість видів діяльності, що здійснює 

підприємство; кількість торгових точок підприємства; обороти підприємства; кількість 

ділянок обліку; рівень автоматизації обліку; особливості документообігу [2].  

Практично розрахунок чисельності бухгалтерів можна розглянути на прикладі СВК 

«Зоря». Дане підприємство розташоване в Чернігівській області, спеціалізується на 

виробництві сільськогосподарської продукції. Загальна чисельність працюючих на 

підприємстві складає 30 чоловік при кількості самостійних структурних підрозділів - 5 од. 

Коефіцієнт, що враховує питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка 

виконується на ПЕОМ – 1,10. 

 

Для оптимізації роботи облікового апарату використаємо наступний формальний 

вираз: 

 

Нз = Н х Кк.п.з , (1) 

Де:  

Н - нормативна чисельність працівників бухгалтерського обліку, чол.;  
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Кк.п.з. - коефіцієнт, що враховує питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та 

звітності, яка виконується на ПЕОМ. 

Згідно з Міжгалузевими нормативами, для підприємства з невеликою чисельністю 

нормативна чисельність працівників бухгалтерського обліку (Н) становить 1,8. 

Скоригувавши цей показник на поправочний коефіцієнт питомої ваги робіт з 

бухгалтерського обліку та звітності, що виконуються на ПЕОМ (1,3), отримуємо нормативну 

чисельність працівників бухгалтерського обліку в кількості 2 осіб. 

Таким чином, при здійсненні розрахунку нормативної чисельності бухгалтерів згідно 

з нормативами часу на виконання окремих видів робіт відповідно до Нормативів № 269, 

кількість бухгалтерів СВК «Зоря» повинна складати 2 особи. 

Висновки. Кожен головний бухгалтер час від часу стикається з необхідністю 

розрахувати оптимальну чисельність підпорядкованих йому бухгалтерів. З одного боку, 

недостатня кількість бухгалтерів призводить до постійної надурочної роботи. А з іншого 

боку, директор вимагає чіткого обґрунтування потреби в додаткових співробітниках і не 

дозволяє збільшувати штат бухгалтерії [8]. Саме тому, використовуючи методики, 

запропоновані Міжгалузевими нормативами чисельності працівників бухгалтерського 

обліку, отримуємо розрахунки, які завжди виправдовують себе, адже отриманий результат не 

лише сприятиме вирішенню багатьох проблем бухгалтерської служби та підвищенню 

особистого досвіду бухгалтера як управлінця, а й позитивно вплине на діяльність 

підприємства у цілому.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Кодекс законів про працю № 322-VIII від 1.06.1971 (із змінами і доповненнями) 

[Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.zakon.rada.gov.ua. 

2. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 року № 269 

[Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.zakon.rada.gov.ua.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.03 №356 «Програма створення і 

постійного оновлення національної нормативної бази з праці і професійної класифікації на 

2004-2007 роки» [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.zakon.rada.gov.ua.  

4. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і 

аудит» вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –3-є вид., доп. і перероб. –

Житомир : ПП «Рута», 2002. –592 с. 

5. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. — 212 с. 

6. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю 

та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с. 

7. Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю. Напрямки використання міжнародного досвіду організації 

нормування і оплати праці в контексті глобалізації економіки// Наук. труди ДонНТУ, 

економічна серія. – 2004. – №87. – С.159-165. 

8. Сайт журналу «Бухгалтер 911» [Електронний ресурс]. Режим доступу – 

https://buhgalter911.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
https://buhgalter911.com/


 

10 

 

ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 

Блага І.В. 

студентка 2-го курсу групи ЗМОАп-161 

Чернігівський національний технологічний університет 

Науковий керівник к.е.н., доцент Ющенко Н.Л. 

 

Мале підприємництво є невід‘ємною складовою будь-якої економічної системи і вони 

заповнюють ті сфери, де великий бізнес неефективний. Ця форма бізнесу надає економіці 

гнучкості, мобілізує масштабні фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе 

середовище для конкуренції, що в результаті підвищує якість товарів та послуг, а також є 

важливим фактором раціонального використання ресурсів й вирішення різних соціальних 

проблем [1]. Завдяки малому бізнесу відбувається формування середнього класу, який 

складає соціальну базу економічної реформи, забезпечує стабільність суспільства та сприяє 

соціально-економічному розвитку країни [2]. 

Успішна діяльність малих підприємств є важливим фактором розвитку національної 

економіки. Розвиток підприємств малого бізнесу сприяє усуненню диспропорцій на окремих 

товарних ринках, створенню додаткових робочих місць та скороченню безробіття, 

активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, що доводить велике значення їх 

діяльності для України [3]. 

Одним з основних моментів у діяльності будь-якого підприємства є правильна 

організація облікової діяльності. Це, в свою чергу, забезпечує працівників, засновників 

підприємства достовірною і своєчасною інформацією для прийняття ефективних 

управлінських рішень. Облік займає одне з головних місць у системі управління. Він 

відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і споживання, характеризує 

фінансовий стан підприємства і є основою для планування його діяльності. Виходячи з 

облікової інформації, можна прогнозувати показники розвитку підприємства і виявити 

резерви підвищення ефективності діяльності [4]. 

На кожному підприємстві вагомого значення набуває процес документообігу, який 

полягає в створенні, перевірці, обробці первинних документів в бухгалтерському обліку, 

передачі в архів. Важливість даного процесу обґрунтована проф. Ф.Ф. Бутинцем [5], який 

підтверджує її через можливі негативні наслідки, що можуть виникнути при неправильній 

організації даного процесу. Вони наступні: 

– несвоєчасна доставка звітної інформації (документів); 

– непрогнозованість маршрутів руху звітних і управлінських документів; 

– відсутність відповідальних через незакріпленість документів за відповідними 

співробітниками; 

– неможливість ухвалення рішень без залучення додаткової інформації (яка не міститься в 

документах) [6, с. 112]. 

Отже, даний процес на кожному підприємстві досить важливий і він повинен бути добре 

організований, щоб не виникало проблем в оформленні документів, як результат в наданні 

звітності, щоб підприємству не доводилось нести додаткові витрати, пов‘язані зі сплатою 

штрафів. Для того, щоб спроектувати систему документообігу, необхідно встановити 

порядок створення і руху документів на підприємстві, а також визначити коло осіб, 

відповідальних за їх заповнення чи прийняття рішення по них, все це становить систему 

управління документообігом. На підприємствах малого бізнесу дана система не завжди є 

цілісною, адже в ній відсутній один головний елемент – створення графіку документообігу. 

Цей момент є досить вагомим недоліком, оскільки необізнаній особі досить важко 

зорієнтуватися в процесі передачі документів. На рис. наведемо схему організації 

документообігу для малого підприємства, що було базою переддипломної практики.  
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Рис. Організація документообігу на підприємстві 

 

Для забезпечення своєчасного складання річного звіту в досліджуваному підприємстві 

потрібно скласти зведений графік робіт бухгалтерії із вказівкою строків виконання робіт і 

виконавців.  
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Гнедіна К.В. 

 к.е.н., доцент  

Расулова Я.І.,  

магістрант 2-го курсу, група МОАн – 161 

Чернігівський національний технологічний університет 

 

Модернізація електроенергетичного сектору та забезпечення розвитку чистої 

енергетики виступають пріоритетами енергетичної політики багатьох країн світу. Зокрема, у 

країнах ЄС велика увага приділяється забезпеченню екологізації енергетичного сектору 

шляхом заміщення традиційних джерел енергії альтернативними. Україна також обрала 

вектор екологічно орієнтованого розвитку, що зумовлює необхідність модернізації 

електроенергетики та підвищення екологічної ефективності її функціонування. Напрями та 

джерела фінансового забезпечення модернізації електроенергетичного сектору у різних 

країнах світу висвітлені у наукових роботах таких зарубіжних дослідників, як: Р. Бансал, К. 

Камбіні, К. Камінкер, М. Клемент, П. Крістоф, А. Мол, Р. Пілчер, Л. Ронді, Ф. Стеварт та 

інших. Дослідженню різних аспектів розвитку електроенергетики в Україні присвячені 

наукові праці таких вітчизняних вчених, як: О.І. Амоша,  Т.М. Руженська, Б.В. Слупський, 

Б.С. Стогній, А.С. Колєсніченко, В.Л. Конащук, М.П. Костюченко, О.В. Кириленко С.А. 

Мехович та багатьох інших. У той же час потребують визначення напрями екологізації 

електроенергетики в Україні задля забезпечення розвитку сталої енергетики та екологічної 

безпеки. 

Метою даної роботи є дослідження тенденцій розвитку електроенергетичного сектору в 

Україні та визначення напрямів його екологізації.  

Станом на кінець 2016 р. установлена потужність електростанцій в Україні складала 

59176 тис.кВт [1, c.3], з них 47% - теплові електростанції, 23% - атомні електростанції, 18% -  

теплоелектроцентраль, 10% - гідроелектростанції, 2% - інші електростанції (у тому числі 

вітрові та сонячні електростанції) [1,c.4]. Протягом останніх років відбувається скорочення 

обсягу виробництва електроенергії. Відповідно до даних Державної служби статистики 

України  у 2016 р. було вироблено електроенергії 163705,7 млн.кВт·год [2, с.148], що менше 

на 23,4 млн.кВт·год порівняно із обсягом виробництва у 2015 р. (163682,3 млн.кВт·год [3, 

c.5].). Протягом січня-листопада 2017 р. було вироблено електроенергії 142293,8 

млн.кВт·год, що склало 96,6 % обсягу виробленої електроенергії за аналогічний період у 

попередньому році [4, c.158]. Результати дослідження структури виробництва електроенергії 

в Україні за типами електростанцій у 2016 р. свідчать про те, що 49,3 % загального обсягу 

електроенергії було вироблено атомними електростанціями, 44,2 % - тепловими. 

Скорочуються обсяги споживання електроенергії та змінюється структура споживання 

(зокрема, зростає частка споживання електроенергії населенням). В Україні наявні певні 

позитивні зрушення у процесі освоєння відновлюваних джерел енергії. Частка відновлюваної 

енергії у загальному обсязі виробництва та споживання енергії залишається незначною, 

проте відбувається її поступове зростання. За даними незалежної інформаційно-

консалтингової компанії «Enerdata» частка ВДЕ у виробництві електричної енергії в Україні 

у 2016 р. становила 6,54% [5], в той час як у 2015 р. вона складала 5,13% [5]. Частка вітрової 

та сонячної енергії у 2016 р. склала 0,82% [6]. При цьому близько половини електроенергії, 

виробленої з альтернативних джерел, забезпечують вітрові електростанції.  

Однією із ключових проблем розвитку електроенергетики  в Україні є критичний 

рівень зношеності генеруючих потужностей. Як зазначено у Енергетичній стратегії України 

на період до 2030 р., «більша частина генеруючих активів та електромереж зношена та 

неефективна», зокрема: «станом на кінець 2012 р. 81% блоків теплових електростанцій і 

теплоелектроцентралей перевищили межу фізичного зношення у 200 тис. годин наробітку й 

потребують модернізації або заміни», «атомні блоки наближаються до закінчення строку 

проектної експлуатації: понад 70% атомних блоків потребуватимуть подовження строку 
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експлуатації у найближчі 10 років», «42,2% повітряних ліній електропередач (ЛЕП) 

напругою 220-330 кВ експлуатуються понад 40 років», «у розподільчих мережах значна 

кількість об'єктів також відпрацювала свій ресурс: 40,5% електричних мереж і 37,6% 

трансформаторних підстанцій потребують реконструкції або заміни» [7, с.27] Зношеність 

устаткування призводить до перевитрат ресурсів та сприяє посиленню негативного впливу 

енергетичного сектору на довкілля. Саме тому першочерговими завданням для розвитку 

електроенергетики та забезпечення її екологізації є оновлення потужностей діючих 

електростанцій та будівництво потужностей відновлюваної енергетики.   

На сьогодні велика увага у країнах Європи приділяється використанню екологічно 

безпечних технологій при виробництві електроенергії з метою зниження негативного впливу 

на довкілля. Європейські країни взяли курс на скорочення обсягів використання викопного 

палива та відмови від атомної енергетики. У 2017 р. на Конференції ООН з питань клімату 

(COP23) було створено міжнародний альянс проти використання вугілля при виробництві 

енергії (Powering Past Coal Alliance). Станом на грудень 2017 р. до його складу входили 58 

країн, штатів, міст, підприємств та інших організацій. До альянсу проти вугільної генерації 

увійшли такі європейські країни, як Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Італія, 

Латвія, Великобританія, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Швеція, 

Швейцарія [8]. Регулятори всіляко сприяють заміщенню традиційних джерел енергії 

екологічно чистими джерелами.  

Для екологізації електроенергетичного сектору України необхідним є подальше 

освоєння альтернативних джерел енергії, нарощування потужностей відновлюваної 

енергетики та зростання частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел. Заміщення 

традиційних джерел енергії альтернативними відіграє важливу роль у виконанні зобов‘язань 

щодо зниження викидів діоксиду вуглецю у рамках Паризької угоди та забезпеченні 

низьковуглецевого розвитку країни. Стратегічним пріоритетом розвитку енергетичного 

сектору України є формування надійної та гнучкої мережі, адаптивної до коливань у 

навантаженні, змін у споживанні. Ключовими принципами функціонування енергетичної 

системи країни мають бути такі принципи: комплементарності, який полягає у 

взаємоузгодженому функціонуванні та взаємодоповненні різних видів потужностей, що 

вироблять енергію, зокрема: генеруючих потужностей, що використовують традиційні 

джерела енергії та потужностей відновлюваної енергетики, екологічності, який передбачає 

пріоритетний розвиток альтернативної енергетики та використання екологічно безпечних 

джерел енергії, а також принцип надійності системи.      
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Успешно осуществляемая инвестиционная деятельность для экономики любого 

предприятия имеет ключевое значение и во всем мире считается важнейшим признаком 

эффективности управления.  

На основе инвестиций создаются новые направления производства, а уже существующие 

– расширяются, что, в свою очередь, приносит выгоду не только потребителям инвестиций, 

их партнерам по бизнесу и самим инвесторам, но и государству, которое получает от 

успешно работающих предприятий больше доходных поступлений в виде налогов [1].   

Грамотное управление инвестиционной деятельностью позволяет более эффективно 

осуществлять развитие предприятия: четко ставить задачи инвестиционной деятельности и 

добиваться заданных целей с минимумом инвестиционных затрат [2]. 

Поэтому управление инвестиционной деятельностью и оценка еѐ эффективности 

необходима для предприятий, которые стремятся к развитию и финансовой независимости, 

которые напрямую зависят от принятия верных управленческих решений.  

Эффективность управления любой деятельностью, в том числе и инвестиционной, 

выражается в оценке полученных результатов и достижения поставленных целей.  

Рассмотрим управление инвестиционной деятельностью на примере совместного 

общества с ограниченной ответственностью «Ингман мороженое». 

Основная цель организации инвестиционной деятельностью на СООО «Ингман 

мороженое» – сбалансированность намеченные инвестиционные вложения предприятия с 

финансовыми возможностями.  

На данный момент на предприятии реализуется один инвестиционный проект под 

названием «Модернизация и техническое перевооружение производственных и складских 

мощностей СООО «Ингман мороженое». 

Значительный объем инвестиций направлен в развитие производства путем 

модернизации, технического перевооружения производства и выпуска новых видов 

мороженого, не имеющих аналогов в республике, совершенствование маркетинговой 

политики и увеличение экспорта продукции. 

Важным моментом управления инвестиционной деятельностью является разделение 

трудовых обязанностей и ответственности за выполнение работ. Организация и управление 

инвестиционной деятельностью на СООО «Ингман мороженое» осуществляется директором, 

главным инженером, планово-экономической службой и бухгалтерией.  

От грамотной и слаженной работы всех функциональных подразделений, участвующих в 

процессе организации и управления инвестиционной деятельностью на рассматриваемом 

предприятии зависят результаты осуществления инвестиционных проектов и эффективность 

инвестиционной деятельности предприятия в целом. 

Хозяйственная деятельность предприятия СООО «Ингман мороженое»  в целом, и 

инвестиционная в частности, характеризуются положительно: предприятие имеет 

положительную чистую прибыль в каждом из рассматриваемых периодов, реализуемый 

инвестиционной проект имеет высокие показатели рентабельности, а значит, является 

эффективным и целесообразным, что, в свою очередь, характеризует сложившуюся систему 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/666736/Final_Declaration_PPCA_111217.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/666736/Final_Declaration_PPCA_111217.pdf
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управления инвестиционной деятельностью на СООО «Ингман мороженое» как 

соответствующую реальным потребностям  предприятия. 

Инвестиционная деятельность, как и любая другая, в рамках организации является 

бизнес-процессом, для лучшего управления которым необходимы современные средства 

автоматизации в целях четкой координации и упрощения управления.  

Поэтому в целях совершенствования инвестиционной деятельности СООО «Ингман 

мороженое»  необходимо приобрести и внедрить программный продукт «Project Expert». 

Целью внедрения является повышение эффективности инвестиционной деятельности 

предприятия СООО «Ингман мороженое»  за счет совершенствования системы управления и 

внедрения современных информационных технологий управления инвестициями. 

 Критерием эффективности создания и внедрения новых средств автоматизации является 

ожидаемый экономический эффект. Для этого составим таблицу 1 и определим результаты 

внедрения программного продукта на СООО «Ингман мороженое» в виде расчета экономии 

средств. 

 

Таблица 1 – Результат внедрения системы «Project Expert» 

 

Должность 
Заработн

ая плата 

Занятость в 

разработке 

инвестиционного 

проекта, 

час/месяц 

Затраты в месяц 

на разработку 

инвестиционного 

проекта, бел. руб 

Затраты в год на 

разработку 

инвестиционного 

проекта, бел.руб. 

До После До После До После 

Менеджер по 

финансам и 

развитию 

1150,80 16 4 104,62 26,16 1255,44 313,92 

Главный 

экономист 
955,0 24 8 130,23 43,41 1562,76 520,92 

Главный 

бухгалтер 
1020,75 16 10 92,80 58,00 1113,60 696,00 

Сотрудники 

планово-

экономическо

й службы  

2408,4 56 16 766,31 218,95 9195,72 2627,40 

Главный 

инженер 
1250,60 64 64 454,76 454,76 5457,12 5457,12 

Всего – – – 1548,72 801,28 18 584,64 9 615,36 

 

Годовая экономия средств организации: ∆Эг = 18584,64 – 9615,36 = 8969,28 рублей. 

Экономический эффект от внедрения программного продукта «Project Expert» очевиден. 

Применение современного программного обеспечения в полной мере усовершенствует 

управление инвестиционной деятельность и повысит еѐ эффективность на предприятии 

СООО «Ингман мороженое». В результате создания эффективной системы управления 

инвестиционной деятельностью можно ожидать повышения эффективности осуществления 

каждого конкретного инвестиционного проекта, а значит, повышения рентабельности 

деятельности предприятия, увеличения его доходности, а как следствие и его развития. 
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ВПЛИВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ ТА ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ 

ЗМІНОЮ КЛІМАТУ НА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ 

  

Жолобецька. М. Б.  

аспірант кафедри бухгалтерського обліку , оподаткування та аудиту, 

Чернігівський національний технологічний університет 

 

Сучасна зовнішньоекономічна діяльність України є вагомою складовою економічного 

розвитку нашої держави і, без перебільшення, в останні роки стала тим локомотивом, який 

забезпечує загальне економічне зростання економіки України. Формування національної 

екологічної стратегії повинно здійснюватися з обов‘язковим врахуванням виконання 

міжнародних зобов‘язань і перспектив розвитку подальшої співпраці, оцінки результатів 

природоохоронної діяльності в Україні за попередній період громадськістю, європейською 

та міжнародною спільнотою, досвіду реалізації національних екологічних програм, зокрема з 

міжнародною участю, та перспектив підвищення потенціалу щодо гармонізації 

життєдіяльності суспільства і переходу до сталого розвитку [9]. Необхідність переходу до 

глобальної екологічної економіки потребує спільних зусиль країн щодо активізації розробки 

та реалізації міжнародних угод, подібних Кіотському протоколу, з метою розвитку нових 

технологій, економії енергоресурсів та зниження шкідливих викидів.  

Проблеми кліматичних змін, оцінці ролі Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та 

дослідженню теоретичних основ використання механізмів Кіотського протоколу присвячені 

праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: М. Хвесика, Ю. Стадницького, К. 

Ситника, М. Грабб, Дж. Стерн, Б. Мюллер, Б. Ревіч, В. Данилова-Данильяна, В. Міляєва, А. 

Ясенського, А. Кокоріна, В. Буковинського, Т.Чорної.  

Аналіз гнучких механізмів Кіотського протоколу свідчить, що для України 

актуальними є міжнародна торгівля викидами та механізм спільного впровадження [6]. 

Метою даного дослідження є використання економічних механізмів Кіотського 

протоколу в теплоенергетиці з метою підвищення енергоефективності підприємств 

теплопостачання та економічного зростання держави в цілому. 

Кіотський протокол, прийнятий у грудні 1997 року на додаток до Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату, зобов'язує розвинені країни і країни з перехідною економікою 

скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у порівнянні з 1990 роком. Для 

впровадження Кіотського протоколу ЄС та інші країни, що ратифікували Кіотський 

протокол, розробили систему обмеження промислових викидів за допомогою квот. У березні 

1999 року Україна як Сторона додатка 1 підписала Кіотський протокол, відповідно до якого 

зобов‘язалась стабілізувати викиди парникових газів у період 2008–2012 років на рівні 1990 

року. Ратифікувавши Кіотський протокол у 2004 році, Україна отримала можливість 

реалізувати невикористані нею квоти на викид вуглекислого газу. При цьому Україна взяла 

зобов'язання реалізувати на ці кошти проекти зі скорочення викидів парникових газів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 року № 346-р [1] було 

затверджено Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, координатором заходів визначено Міністерство 

охорони навколишнього природного середовища України (Указ Президента України від 

12.09.2005 року № 1239/2005 р. [2]). Таким чином, Україна отримала унікальну можливість 

отримати значні вигоди від торгівлі викидами. 

Економічна сутність механізмів Кіотського протоколу полягає у різниці між витратами 

на зменшення обсягу викидів у різних країнах. Витрати на зменшення викидів знаходяться в 

оберненій залежності від енергоефективності виробництва, оскільки саме спалення 

енергоресурсів є основним джерелом парникових газів. У першу чергу, механізми Кіотського 

протоколу дозволяють зменшити викиди в країнах чи галузях економіки, де можна 

реалізувати такі проекти з найменшими сукупними витратами [6]. 

У 2007 р. було створено Національне агентство екологічних інвестицій та затверджено 

положення про цей орган державної влади внаслідок адміністративної реформи цей орган 

було перейменовано (13.04.2011 р.) у Державне агентство екологічних інвестицій та 
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прийнято нове положення про нього [3, 4, 5]. Враховуючи викладене вище, необхідно 

зазначити, що було створено інституційні передумови для здійснення міжнародної торгівлі 

викидами [6]. 

Кіотський протокол є першою  унікальною міжнародною екологічною угодою, яка 

передбачає застосування ринкових механізмів міжнародної співпраці для розв‘язання 

глобальних екологічних проблем, стимулює країни до вкладання коштів у заходи, 

спрямовані на зниження викидів парникових газів.  

Кіотський протокол став першою глобальною угодою країн про охорону  

навколишнього середовища, заснованою на трьох ринкових механізмах регулювання 

викидів: механізмах міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів; проектах 

спільного впровадження; механізмах чистого розвитку. Основними принципами Кіотського 

протоколу стала економічна та енергетична ефективність, екологічна цілісність і сприяння 

стійкому розвитку. Протокол ратифіковано 199 державами світу (сукупно відповідальними 

за понад 66% загальносвітових викидів [11]. З моменту набрання чинності Кіотського 

протоколу  держави і компанії змогли продавати або купувати квоти на викиди парникових 

газів на національному, регіональному або міжнародному ринках. 

Чернігівська область першою серед країн СНД, ще до ратифікації Україною Рамкової 

конвенції ООН, а саме у 2004 році, розробила пілотний проект  реконструкції об‘єктів тепло 

забезпечення з метою зниження викидів в атмосферу парникових газів. Тоді ―Проект 

зменшення викидів  парникових газів шляхом реконструкції, модернізації і реабілітації 

систем  теплопостачання Чернігівської області‖ переміг у тендері на закупівлю одиниць 

скорочення викидів парникових газів, організованому урядом  Королівства Нідерланди [7]. 

Так, розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2004 року 

№ 130 ―Про реалізацію проекту зі зменшення викидів  парникових газів‖ ВАТ 

―Облтеплокомуненерго‖ м. Чернігів визнано базовою  організацією  з реалізації  проекту 

―Зниження викидів СО2 за рахунок економії палива у системі теплоенергетики Чернігівської 

області‖[8]. 

 Враховуючи, що проблема інвестицій в галузь теплозабезпечення є ключовою, то, на 

думку автора, співпраця  підприємств теплопостачання в рамках Кіотського протоколу, 

повинна бути  направлена, перш за все, на проведення екологічної  реабілітації, при цьому 

могла стати взаємовигідною як для інвестора, так і до  реципієнта екологічних інвестицій. 

Проте слід зауважити, що головною проблемою механізму міжнародної торгівлі 

квотами є відсутність жодних правил на рівні Кіотського протоколу щодо звітування та 

прозорості використання коштів, а тим паче їх цільового витрачання. 

З 30 листопада по 12 грудня 2015 р. в Парижі пройшла 21 Конференція сторін РКЗК 

ООН (COP21) за участю 196 країн світу, де було прийнято глобальну угоду з протидії зміні 

клімату на 2021 – 2030 рр., відому нині як Паризька угода, що набере чинності по 

завершенню дії Кіотського Протоколу. Також прийнято зобов‘язання країн щодо очікуваних 

національно визначених внесків (ОНВВ) сторін. Паризька угода набере чинності з січня 2020 

р. за підписанням 55 країн, викиди парникових газів яких не перевищують 55% 

загальносвітових викидів. [11]. 22.04.2016 р. Україною підписано Паризьку угоду (COP21) та 

ратифіковано Законом України від 13.07.2016 р. №0105 [10]. Основою для розробки нового 

ринкового механізму став  досвід, здобутий під час функціонування гнучких механізмів 

чистого розвитку та спільного впровадження Кіотського протоколу. 

В зв‘язку з тим, що Україна є активним учасником міжнародного кліматичного 

процесу, адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони довкілля є 

пріоритетом екологічної політики держави. Взяті зобов‘язання з охорони довкілля та 

протидії зміні клімату вимагають від України: підвищення енергоефективності та 

енергозбереження; інтенсифікації використання поновлювальних джерел енергії; скорочення 

викидів парникових газів; суттєвого скорочення викидів забруднюючих речовин, тощо. При 

цьому, серед основних заходів у сфері теплопостачання є  запровадження  системи 

енергоаудиту та енергоменеджменту, а також забезпечення 100% комерційного обліку 

споживання  теплової енергії, здійснення технічних та організаційних заходів щодо 

зменшення шкідливого впливу на довкілля.  
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Впровадження інноваційних та енергоефективних технологій, реконструкція, 

модернізація та оптимізація  діючих систем теплозабезпечення, дотримання високих 

екологічних норм виробництва, транспортування, трансформації та споживання теплової 

енергії, використання поновлюваних джерел енергії, застосування нетрадиційних видів 

енергії та палива буде сприяти забезпеченню енергетичної безпеки країни та зменшенню 

техногенного навантаження на навколишнє середовище, стане  найважливішим чинником 

для скорочення викидів парникових газів.  
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. 

У Законі України ―Про судову експертизу‖ [1] визначено, що основою експертизи будь-

якого виду є спеціальні знання процесуальної особи – експерта. 

У криміналістичній літературі та українському законодавстві судова експертиза 

розглядається як практична діяльність із застосуванням спеціальних знань, і перш за все як 

дослідження, яке потребує чіткого визначення предмета, об‘єкта та методів його проведення. 

Основою судово - економічної експертизи є спеціальні знання у галузі науки 

економіки, яка є материнською наукою й охоплює бухгалтерський облік, фінанси, аналіз 

господарської діяльності, оподаткування, контроль та інші економічні сфери. 

У сучасній теорії експертизи (судовій експертології) судово - економічна експертиза 

відноситься до класу судової документалістики і ґрунтується на дослідженні слідів 

відображення і закономірності утворення в документах інформації щодо господарської та 

фінансово-економічної діяльності підприємств і організацій всіх форм власності. 

У загально філософському розумінні «предмет – категорія, яка означає цілісність, 

відокремлену зі світу об‘єктів у процесі людської діяльності та пізнання. До предмета 

входять лише головні, найбільш істотні з точки зору даного дослідження властивості й 

ознаки». 

Питання предмета й об‘єкта безпосередньо судової економічної експертизи розглядав 

Г. А. Матусовський, за яким предметом судової економічної експертизи є становище та 

результати економічної діяльності суб‘єктів економічних відносин, а об‘єктом – показники, 

які характеризують вказану діяльність [2]. 

Узагальнення предмета судової економічної експертизи  викладено  О.В.Хомутенко, C 

В. Кудряшовою: це фактичні дані, які містяться в об‘єктах дослідження, та інформація про 

господарські операції (стан і результати економічної діяльності суб‘єктів економічних 

відносин), що мають істотне значення для органу, який призначив експертизу, та 

встановлюються й одержуються в результаті дослідження документів із застосуванням 

спеціальних знань у галузі економіки [3]. 

Визначення предмету, об‘єкту та методичних підходів експертних досліджень залежить 

від обставин конкретної справи та галузевої специфіки обліку. Предмет експертизи – її 

суттєва ознака, яка визначає природу і джерела пізнань експерта будь-якої спеціальності. 

Предметом експертизи є фактичні дані та обставини справи, що підлягають встановленню за 

допомогою спеціальних знань. Від правильного визначення предмету експертизи залежить 

практична діяльність експерта, межа його компетенції та коло питань, які він вирішує. 

Судово-економічна експертиза є одним із інструментів, за допомогою якого 

виявляються правопорушення в системі бухгалтерського та податкового  обліку.  

В науковій  економічній літературі немає єдиного визначення поняття «предмет 

експертизи», «предмет судово-економічної експертизи».  

Поняття предмета судово – економічної експертизи визначається знаннями в галузі 

економіки щодо документальної та нормативної обґрунтованості здійснення господарської 

та фінансово-економічної діяльності суб‘єктів господарювання.  

Предметом судово – економічної експертизи є відображені в документах фінансово-

господарські операції з надання послуг, що є об'єктами дослідження, відображають стан і 
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результати економічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічних відносин та визначається  

змістом питань, які ставляться для вирішення експерту. 

Предметом судово-економічної експертизи операцій з надання послуг у сфері ЗЕД є 

операції фінансово-господарської діяльності з надання послуг у сфері ЗЕД, відображені в 

первинних документах, які є об'єктами дослідження. Дослідження проводяться з 

використанням обсягу спеціальних знань, необхідних для вирішення поставлених завдань, 

результати яких викладаються у висновку. 

Законом України "Про судову експертизу" [1] визначено принципи судово - експертної 

діяльності, які полягають у законності, незалежності, об'єктивності та повноті досліджень. 

Перші три принципи регламентуються процесуальним законодавством. Повнота досліджень 

у судово - економічній експертизі забезпечується за допомогою спеціальних економічних 

знань експерта, використанням чинних нормативних актів, якими регламентується 

відображення в обліку тих, чи інших господарських операцій, застосуванням методик і  

правильного вибору об'єктів дослідження. Від правильного та повного надання на 

дослідження об'єктів у судово-економічної експертизі залежить якість експертного висновку, 

його доказовість. Особливу роль при економічних дослідженнях відіграють первинні 

документи, що підтверджують факт виконання господарської операції.  

Обєкти експертизи конкретизують предмет певного виду експертизи і визначають 

параметри дослідження.  

Інформаційне забезпечення процесу дослідження питань щодо операцій з надання 

послуг у сфері ЗЕД залежить від об‘єктів дослідження - документів бухгалтерського і 

податкового обліку та звітності. При цьому, основу для проведення досліджень становлять 

умови договору (контракту) з нерезидентом про ЗЕД, оформленого із дотриманням вимог 

чинного законодавства України, або інший документ, який згідно із законодавством України 

має силу договору. 

Об‘єктами дослідження є: 

- первинні бухгалтерські документи щодо конкретних видів господарських операцій: 

акти прийому – передачі послуг (майнових прав) або будь-які інші документи, оформлення 

яких передбачено договором; 

-  розрахункова документація: інвойси (англ. invoice – рахунок-фактура) на погоджені 

сторонами умовами ЗЕД-договору (контракту) послуги, інші; 

-  касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи 

при безготівкових розрахунках, виписки операцій по поточному і валютному рахунках,  інші; 

- реєстри, відомості аналітичного та синтетичного обліку, накопичувальні відомості, 

касові книги, інші; 

-  журнали – ордери, головна книга; 

-  документи бухгалтерської, фінансової, податкової і статистичної звітності. 

Джерелами інформації  є інші матеріали справи: акти документальних перевірок (у тих 

випадках, коли до призначення експертизи було проведено перевірку фінансово - 

господарської діяльності суб‘єкта господарювання), висновки інших видів експертиз, тощо. 

В процесі дослідження обєктів судово-економічної експертизи, експерт, вивчаючи їх з 

наукової точки зору та використовуючи спеціальні знання, повинен зазначити  про наявність 

чи відсутність обовязкових реквізитів чи неправильність оформлення документів, 

арифметичні помилки, невідповідність даних обліку і звітності. 

Дослідження результатів фінансово-господарської діяльності з надання послуг у сфері 

ЗЕД складається з окремих показників, які визначаються завданням судово-економічної 

експертизи. 
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Одним із важливих питань організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах є 

формування облікової політики. Починаючи з 1 січня 2015 року всі бюджетні установи 

ведуть бухгалтерський облік і складають звітність на підставі принципів і методів обліку, 

закріплених в обліковій політиці. Такі вимоги передбачені НП(С)БО 125 «Зміни облікових 

оцінок та виправлення помилок» [4]. Більшість бухгалтерів вже не перший раз формують 

облікову політику для своєї установи. Але, на жаль, є такі установи, які й досі не 

визначилися з цим питанням, відклавши його на потім через брак вільного часу.  

Незважаючи на наявність достатньої кількості наукових досліджень щодо формування 

облікової політики суб‘єктів державного сектору, у практикуючих бухгалтерів склався 

певний стереотип: або відсутність Наказу про облікову політику взагалі, або наявність суто 

формального за змістом Наказу. Тобто, процесу формування та реалізації облікової політики 

приділяється недостатня увага і з боку працівників бухгалтерської служби, і з боку власників 

або керівників.  

Враховуючи це, вважаємо за потрібне зазначити, що більш детального дослідження 

потребує питання в сегменті сутності облікової політики саме для суб‘єктів державного 

сектору. 

Методологічне та організаційне керівництво системою бухгалтерського обліку здійснює 

держава, яка ухвалює нормативні документи, що містять конкретні рекомендації, методики і 

процедури бухгалтерського обліку. Для того щоб правильно вести бухгалтерський облік, 

забезпечувати відображення усіх проведених фінансово-господарських операцій, 

розпорядник бюджетних коштів повинен, передусім, побудувати систему, яка забезпечує 

дотримання єдиної методології ведення бухгалтерського обліку для своєї установи. 

Основним документом, що визначає такий порядок, є облікова політика, формування якої 

передбачене Методичними рекомендаціями ОП та НП(С)БО № 125 [3, 4]. 

Бухгалтерський облік в установі здійснюється головним бухгалтером. Права та 

обов‘язки головного бухгалтера визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», Положенням про порядок організації бухгалтерського 

обліку та облікову політику. 

Зрозумілим є те, що розробка та прийняття облікової політики - це складний процес, що 

вимагає наявності спеціальних кадрових, фінансових та технічних можливостей й 

досконалого знання діяльності підприємства (установи). 

Варто зауважити, що облікова політика обирається самостійно: форма бухгалтерського 

обліку, спосіб реєстрації та узагальнення інформації в облікових реєстрах із дотриманням 

єдиних методологічних засад і з урахуванням особливостей господарської діяльності та 

наявної технології обробки даних; самостійно розробляється система і форми управлінського 

обліку, звітності та контролю господарських операцій тощо [5]. Також під час формування та 

прийняття облікової політики необхідно враховувати, що відповідно до п. 2 ст. 8 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], питання організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) 

або уповноваженого органу (посадової особи). Тобто, відповідальність за організацію 

бухгалтерського обліку, в тому числі й формування облікової політики, несе власник 

підприємства (установи) або його керівник. 

https://i.factor.ua/law-314/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0090-11
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Від правильного розроблення положення про облікову політику суб'єктів бюджетної 

сфери, залежить не лише об'єктивне висвітлення інформації у фінансовій звітності, але й 

аналіз діяльності підприємства в цілому, прийняття рішень щодо організації його роботи. 

Досить часто певні науковці пропонують, крім елементів облікової політики, включати 

до Наказу про облікову політику організаційну форму бухгалтерського обліку, організаційну 

структуру бухгалтерської служби, робочий план рахунків, графік документообігу, права й 

обов‘язки працівників бухгалтерії тощо. На нашу думку, слід чітко розмежовувати поняття 

«Наказ про облікову політику», який буде містити лише сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються суб‘єктом державного сектору для складання та подання 

фінансової звітності з іншими документами щодо організації обліку. Всі перераховані 

елементи можна об‘єднати в один внутрішній нормативний документ та надати йому 

відповідну назву (наприклад, Положення про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку) [5]. 

Підсумовуючи результати дослідження, зауважимо наступне, по-перше, раціональна та 

ефективна організація системи бухгалтерського обліку починається з розроблення його 

облікової політики, яка передбачає вибір комплексу методичних прийомів, способів та 

процедур організації та ведення бухгалтерського обліку суб‘єкта державного сектору з числа 

загальноприйнятих у державі; по-друге, відсутність чіткого розуміння структури та 

правового статусу суб‘єктів державного сектору потребує виваженого уточнення суб‘єктного 

складу державного сектору з одночасним узгодженням нормативно-правової актів всіх 

рівнів. 
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Сучасний етап розвитку економіки передбачає все більш активне використання 

новітніх інформаційних технологій та автоматизованих систем. Цифрова економіка 

характеризується саме тим, що виробництво, продаж і постачання продуктів здійснюється 

повністю або частково з використанням комп'ютерної мережі. Відтак, і фінансовий облік, як 

мова бізнесу, має мігрувати вслід за оброблюваною інформацією в глобальну інформаційну 

мережу. Актуальність переходу фінансового обліку з простої локальної автоматизації на 

рівень «хмарних» технологій і веб-технологій полягає як в зменшенні, завдяки цьому, витрат 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/59-2011-%D0%BF
https://i.factor.ua/law-314/
https://i.factor.ua/law-314/
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru.
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru.
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на ведення обліку, так і в прискоренні обробки інформації та спрощенні  доступу до 

облікової інформації всіх зацікавлених користувачів. 

Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності активного запровадження 

веб-технологій у вітчизняному фінансовому обліку. 

Теоретичні та методологічні питання автоматизації обліку розглядаються такими 

вітчизняними вченими, як: А.Г. Загородній, С.В. Івахненко, А.М. Колота, Л.М. Котенко, А.Н. 

Кузьмінський, М.В. Кужельний, Є.В. Мниха, С.М. Турчина, Н.М. Ткаченко, Б.В. Усач та 

інші. 

Ні для кого не секрет, що в теперішній час бізнес активно переходить до глобальної 

інформаційної мережі Internet, обслуговуючи за її допомогою вже не тільки процес 

просування товару до споживача, але й процес контролю виробництва та управління 

бізнесом. Таким чином, управлінці часто є територіально віддаленими від об‘єкту управління 

і мають до нього доступ виключно через сучасні канали зв‘язку з портативних пристроїв. 

Водночас, керівник постійно повинен мати доступ до облікової інформації для прийняття 

оперативних управлінських рішень. Локальна автоматизована система фінансового обліку 

достатньо рідко дає можливість повного доступу до інформаційної бази через інтернет, тим 

більше з пристроїв з обмеженими можливостями відображення інтерфейсу, таких як 

смартфон, планшет тощо. Це зменшує можливості оперативного доступу до потрібної 

інформації. Натомість сучасні веб-версії програм обліку мають спеціальний інтерфейс для 

мобільних пристроїв і майже миттєво відображають потрібну облікову інформацію в 

необхідному форматі. 

Аналізуючи ринок автоматизованих систем обліку України, слід відзначити, що 

левову частку даного ринку займає компанія «1С». Саме її програмними продуктами з 

фінансового обліку користується переважна більшість українських підприємств, навіть 

попри санкції проти даної компанії в Україні. Також на ринку представлені такі програмні 

продукти, як ―Парус‖, ―Fin Expert‖, ―Lady Fan‖, Хепі-Бух та інші. Однак загальною 

характеристикою переважної більшості систем автоматизації фінансового обліку в Україні є 

їх локальність. Як правило це локальна клієнт-серверна технологія, територіально 

розташована на підприємстві та яка має достатньо обмежений доступ до інтернету та 

практично не має можливостей повноцінної роботи з даними через інтернет. Такі технології, 

безперечно, мають свої переваги. Зокрема при належному налаштуванні вони забезпечують 

високий рівень захисту від несанкціонованого доступу, крадіжок та незаконних маніпуляцій 

з даними. Власник може бути впевненим, що коло користувачів, що мають доступ до 

інформації, обмежене саме його вимогами, і сторонні особи такого доступу не мають. Окрім 

того, як правило, користувачі мають можливості налаштування програмного продукту «під 

себе» самостійно, або за допомогою відповідних фахівців. Однак є і ряд недоліків таких 

програм. По-перше, це стосується обмежених можливостей зберігання інформації. Чим 

довще працює підприємство, тим більший інформаційний масив має, а отже, тим більші 

вимоги до місткості серверів збереження інформації. Постійно виникає необхідність 

архівування даних, дублювання місць збереження з метою забезпечення належної 

схоронності інформації. Це потребує купівлі додаткової техніки та, часто, знижує швидкість 

обробки інформації. По-друге, це можливість ефективної віддаленої роботи з даними, яка не 

завжди може бути забезпечена відповідним програмним продуктом.   

Альтернативним рішенням вказаних проблем може бути застосування хмарних 

технологій в обліку. Суттєвими перевагами даних технологій є: 

- можливість збереження великих масивів інформації та швидкої роботи з ними; 

- низький рівень капіталовкладень та  невисока абонплата за користування 

автоматизованою системою обліку; 

- постійна актуалізація документів, процедур захисту та обробки; 

- повна відповідність електронних та друкованих форм чинному законодавству; 

- висока мобільність даних та процедур обробки; 

- можливість поєднання систем обліку з системами управління, логістичними 

системами тощо; 

- широкі можливості  віддаленого доступу користувачів різних рівнів. 



 

24 

 

Безперечно, маючи очевидні переваги, хмарні системи мають і певні недоліки. 

Зокрема до них можна віднести наступні позиції: 

- відсутність чіткого нормативного регулювання відповідальності фірм, які надають 

послуги з хмарної обробки інформації в українському законодавстві, що може 

призвести до низького рівня надання таких послуг; 

- переважання на  ринку хмарних технологій зарубіжних фірм та дуже низька частка 

вітчизняних, що також може бути загрозою безпеці даних; 

- відсутність практики використання вітчизняними підприємствами хмарних 

технологій в обліку, що відповідно знижує можливості фахового застосування 

таких технологій; 

- низькі гарантії збереження інформації та відповідальності за її втрату, а також 

відсутність дієвих процедур притягнення до відповідальності в Україні за злочини, 

пов‘язані з користуванням веб-технологіями; 

- відсутність в Україні практики відповідних договірних відносин щодо права 

власності, користування та використання інформації, яка зберігається і 

обробляється віддалено. 

Отже, маючи безумовні переваги використання веб-технологій та успішний перехід 

до таких технологій в США та Європі, Україна, вочевидь, не може на сьогодні похвалитись 

суттєвим просуванням в цьому напрямку. Високий рівень консерватизму вітчизняних 

бухгалтерів та розуміння законодавчої незахищеності і неврегульованості цієї форми обліку 

гальмує її впровадження в нашій країні. І хоча хмарні технології надають цілий ряд переваг 

як управлінській структурі в цілому, так і службі фінансового обліку зокрема, їх повноцінне 

використання в Україні поки що йде дуже повільними кроками.  

На сьогодні, задля прискорення впровадження новітніх технологій обліку  в нашій 

країні необхідно більш чітко законодавчо врегулювати це питання та активно стимулювати 

попит на відповідні технології шляхом підвищення комп‘ютерної та інформаційної 

грамотності працівників-обліковців. В свою чергу це має сприяти розширенню якісної 

пропозиції відповідних програмних сервісів. В будь-якому разі, веб-технології, хмарні 

технології – це один з шляхів розвитку фінансового обліку та й бізнесу в цілому і Україні 

слід активно долучатись  до даних процесів. 
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Для економіки, яка характеризується відкритим доступом, з аудиторської точки зору, 

важливо, що ключовим моментом в діяльності аудиторських фірм та аудиторів є контроль 

якості аудиторських послуг, які вони надають. В  Міжнародному стандарті контролю якості  

1 ―Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також 

http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/110433/105694
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інші завдання з надання впевненості і супутні послуги‖ чітко зазначено, що цілями фірми є 

створення та підтримання такої системи контролю якості, яка надала б їй достатню 

впевненість у тому, що, з одного боку, сама фірма та її персонал діють відповідно до 

професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; а з іншого- звіти, які надаються 

фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам [1, с. 62]. 

Проходження аудиторською фірмою контролю якості гарантує користувачам 

фінансових звітів, перевірених аудиторськими фірмами, які пройшли контроль якості, 

впевненість і довіру щодо достовірності даних фінансової звітності. Наслідком цього є 

зростання довіри до підприємства, яке було перевірено, та до самої аудиторської фірми, яка 

здійснювала перевірку.  

В Україні вимоги для проведення якісного аудиту регулюються Законом України 

―Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність‖, зокрема, розділом 7 [2]. За 

інформацією АПУ станом на 30.01.2018 р. перевірку системи контролю якості аудиторських 

послуг проходило 951 аудиторські фірми, з яких успішно пройшли перевірку 439, не 

пройшли - 100, не проходило взагалі – 412. За результатами проходження аудиторськими 

фірмами перевірки контролю якості аудиторських послуг можна дійти висновку, шо 

найбільша частка успішно пройдених перевірок в загальній кількості по регіону в м. Херсоні 

та Херсонській області- 100%, а частка успішно пройдених перевірок регіоном в загальній 

кількості успішно пройдених перевірок складає 1,59%, та все ж абсолютний показник 

успішного погодження контролю якості всіма функціонуючими аудиторськими фірмами в 

регіоні є чудовим результатом. Друге місце займає м. Тернопіль та Тернопільська область з 

показниками 80% та 0,91% відповідно, що також є досить непоганим результатом.  

Загальна частка успішних перевірок по всіх регіонах складає 0,46%, що є найменшим 

показником по даному критерію. Щодо частки пройдених перевірок по регіону до їх 

загальної кількості- лідером є м. Київ з показником 43,28%, такий результат пов'язаний з 

тим, що найбільша кількість аудиторських фірм зосереджена саме в столиці України.  

З всієї кількості аудиторських фірм перевірку контролю якості проходило всього 

56,68% аудиторських фірм, з яких успішно пройшли перевірку 46,16%.  

Отже, більшість аудиторських фірм України не пройшли перевірку контрю якості 

послуг, які вони надають. Зазначені результати означають, що в Україні система контролю 

якості аудиторських фірм знаходиться на недостатньому рівні. Відповідно, одним з 

пріоритетних напрямів подальшого розвитку аудиту є контроль якості діяльності 

аудиторських фірм, який би відповідав сучасним запитам економіки з відкритим доступом. 
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У сучасних умовах господарювання дедалі більшого значення для ефективної 

фінансово-господарської діяльності набуває інформація. Потреби суспільства в 

інформаційній прозорості зростають одночасно з усвідомленням транспарентності як 

загальної ідеї сучасної цивілізації, збільшенням обсягів потоків капіталу та бурхливим 

розвитком засобів масової комунікації. Перебуваючи у постійному пошуку перспективних 
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інвесторів, власники підприємств, усвідомивши необхідність підвищення рівня їх 

інформаційної прозорості, почали знаходити шляхи для кількісного та якісного 

вдосконалення механізмів розкриття звітної інформації.  

Підвищення відкритості економіки має пріоритетне значення для успішної реалізації 

стратегії довгострокового соціально-економічного розвитку держави, у якій формування 

суб'єктами господарювання транспарентної фінансової звітності має відігравати важливу 

роль. Низький рівень транспарентності у багатьох сегментах національної економіки знижує 

привабливість її інвестиційного клімату і конкурентоспроможність окремих суб'єктів 

господарювання і галузей. Лише прозора та відкрита інформація дає змогу інвесторам чітко 

уявляти притаманні вітчизняному бізнесу правила гри, усвідомлювати всі потенційні ризики 

й можливості, отже, обґрунтовано приймати раціональні інвестиційні рішення. 

Інвестори більш охоче довіряють свої фінансові ресурси транспарентним суб'єктам 

господарювання. За даними Державної служби статистики України [1] понад 80% прямих 

іноземних інвестицій в Україну становить акціонерний капітал, адже саме акціонерні 

товариства належать до суб'єктів господарювання, які найповніше, порівняно з іншими 

організаційними формами суб'єктів господарювання, розкривають відомості про свій 

фінансовий стан та найчастіше користуються послугами аудиту. Якісний та ефективний 

аудит дає змогу ідентифікувати ознаки фінансової неспроможності суб'єкта господарювання 

або розкрити факт її приховування, що є обґрунтованим запитом суспільства в 

транспарентності результатів аудиту.  Аудит забезпечує якісний бік транспарентності: 

гарантує, що інформація, яку отримує потенційний інвестор або кредитор, не лише повна за 

формою, а й відповідає дійсності за суттю [2]. 

Транспарентність, яку може забезпечити внутрішній аудит, необхідна, зокрема, під 

час передачі управління публічної компанії від власника найманому керівництву, оскільки 

дає змогу захистити інтереси обох сторін: власник суб'єкта господарювання зможе чітко 

усвідомити, у якому фінансово-господарському стані він передає суб'єкт господарювання під 

управління, а менеджмент вищої ланки – зрозуміти, які саме активи та корпоративні ресурси 

перебувають у його розпорядженні.  

Особливо важливою умовою для оптимізації цього процесу є можливість оперативно 

та об'єктивно оцінювати якість управління суб'єктом господарювання на підставі 

стандартизованої звітності, яка також реалізується через механізм проведення внутрішнього 

аудиту. Існування такої можливості надає можливість власникам вчасно виявляти ознаки 

зловживань і невиправданих витрат, а керівництву суб'єкта господарювання дає об'єктивну 

базу для запобігання можливим конфліктам. Виходячи з вищенаведеного варто визначити 

імперативи внутрішнього аудиту.  

Питання організаційної форми служби внутрішнього аудиту має вирішуватися 

самостійно кожним підприємством з урахуванням специфіки його діяльності. Основні 

підходи до організації служби внутрішнього аудиту, що існують в Україні та закордоном [3]: 

1. Перший спосіб передбачає створення власної служби внутрішнього аудиту. Даний 

підхід володіє наступними перевагами: 

 співробітники суб‘єкта господарювання обізнані з внутрішньою структурою 

підприємства та галузевою специфікою бізнесу; 

 коли аудиторські завдання реалізують співробітники підприємства, то фахові навички 

та досвід, отримані в процесі, залишаються в підприємства та можуть 

використовуватися надалі; 

 менеджмент суб‘єкта господарювання може застосовувати внутрішніх аудиторів у 

будь-який час для здійснення завдань; 

 зберігається конфіденційність щодо інформації, отриманою у процесі надання 

аудиторських послуг; 

 існує можливість проведення постійного моніторингу за впровадженням пропозицій 

внутрішніх аудиторів та корегування результатів їх застосування. 

2. Другий спосіб організації системи внутрішнього аудиту – це застосування 

аутсорсингу, тобто передати функції внутрішнього аудиту повністю або частково 

зовнішньому консультантові або спеціалізованій компанії. 
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3. Третій спосіб – ко-сорсинг, що передбачає створення служби внутрішнього аудиту в 

межах підприємства, але з можливістю за потреби залучати зовнішнього консультанта чи 

експертів спеціалізованої компанії.  

Використання аутсорсингу та ко-сорсингу дає такі потенційні переваги: можливість 

використання послуги фахівців різних галузей; доступ до фахових аудиторських кадрів; 

доступ до новітніх технологій і методик здійснення внутрішнього аудиту; гнучкість 

використання аудиторських ресурсів. Аутсорсинг та ко-сорсинг застосовують різні 

підприємства як невеликі суб‘єкти господарювання (малі та середні фірми, у яких для 

створення власної служби внутрішнього аудиту обмежені фінансові ресурси), так і великі 

компанії. Останні вдаються до таких послуг за умови необхідності аудиту специфічної 

області (наприклад, капітального будівництва або інформаційних технологій тощо) чи в 

періоди, коли навантаження на власних аудиторів суттєво зростає. 

Створення служби внутрішнього аудиту як структурного елемента є досить складним 

процесом, що вимагає вирішення низки організаційно-технічних та методологічних проблем. 

Зокрема, на підприємстві можуть діяти кілька служб і підрозділів, що реалізую різні види 

контролю, здійснюють внутрішній контроль різних операційних напрямів та рівнів, на різних 

етапах операційної діяльності тих або інших видів операцій. 

Критерії ефективності структури внутрішнього аудиту: кількість перевірок у 

порівнянні із затвердженим власником планом; кількість здійснених структурою 

внутрішнього аудиту перевірок на одиницю (внутрішнього аудитора або одного працівника); 

відсоток виконаних аудиторських рекомендацій; кількість повторних аудиторських 

рекомендацій; пряме зменшення витрат (економія) від виконання аудиторських 

рекомендацій; зменшення витрат на проведення зовнішнього аудиту; своєчасне виявлення 

випадків шахрайства, порушень, відхилень; ідентифікація та усунення слабких місць в 

системі управління; знаходження резервів на підприємстві з метою покращення ефективності 

діяльності підприємства. 

Таким чином, внутрішній аудит повинен сприяти вирішенню проблем, пов‘язаних з 

розробкою науково обґрунтованої, відповідної динамічним сучасним вимогам, системи 

формування первинної інформації та своєчасних оптимальних управлінських пропозицій для 

прийняття ефективних управлінських рішень з розвитку суб‘єктів господарювання не тільки 

в даний момент, але й в довгостроковій перспективі. Кваліфікована служба внутрішнього 

аудиту здатна за допомогою інструментів, властивих ексклюзивно аудиту, не тільки 

перевіряти та діагностувати проблемні ситуації, але й прогнозувати їхню майбутню 

динаміку, а також формувати управлінські рекомендації, відповідні до змін середовища. 
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Формування стратегічного мислення в сучасних умовах господарювання є одним з 

важливих питань менеджменту підприємства. В силу існуючих уявлень про критерії оцінки 

ефективності діяльності підприємства неможливо приймати адекватні стратегічні рішення, 

оскільки такі варіанти рішень багатьма керівниками національних підприємств просто не 

розглядаються. Отже, на сьогодні стоїть гостра проблема формування принципів, методів і 

прийомів, що дозволяють приймати управлінські рішення, орієнтовані насамперед на 

стратегічні інтереси власників. Власнику для прийняття стратегічних рішень, перш за все, 

потрібна інформація про вартість капіталу підприємства, як на поточний момент часу, так і в 

майбутньому.  

Вартість належить до фундаментальних економічних категорій, але і на сьогодні 

серед науковців та практиків немає єдиного загальноприйнятого тлумачення даної категорії. 

Розвиток суспільства, а відповідно і економічних відносин, впливали на погляд науковців 

щодо категорії вартості та поповнювали економічну теорію новими тлумаченнями категорії 

вартості.  

Так, представники австрійської школи граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-

Баверк, Ф. Візер та інші) вважали основою споживчої вартості товару його цінність 

(корисність). Представники теорії трудової вартості (А. Сміт, Д. Рікардо, У. Петі, К. Маркс) 

вважали, що вартість – це втілена у продукт праця. А. Сміт стверджував, що тільки праця, 

вартість якої ніколи не змінюється, є єдиним і дійсним мірилом, за допомогою якого можна 

розцінювати і порівнювати вартість усіх товарів [1]. 

А. Маршалл у роботі «Принципи економічної науки» ототожнює поняття вартості і 

ціни [2]. Ж. Дебре у своїй роботі «Теорія вартості» стверджує, що термін «вартість» 

поступово все тісніше зростався з поняттям рівноважної ціни [3]. 

Таким чином, на сьогодні найчастіше категорія вартість розглядається в двох 

аспектах:  

- виражена в грошовій формі цінність або величина витрат на продукт;  

- суспільна праця, витрачена на виробництво продукту. 

Розуміння категорії вартості має значення не тільки в межах економічної теорії. 

Важливе прикладне використання дана категорія знаходить при оцінці вартості капіталу 

підприємства.  

Вартість капіталу є найкращим критерієм для оцінки стану підприємства у порівнянні 

із такими звичними показниками, що розраховуються на основі облікової інформації, як 

дохід від реалізації продукції, прибуток, показники рентабельності діяльності тощо. Це 

обумовлено тим, що показник вартості підприємства, враховує в собі всі вищенаведені 

показники, а також, залежно від методу розрахунку, враховує значну кількість інших 

факторів, наприклад, інвестиційну привабливість підприємства, альтернативні можливості 

вкладення капіталу, стан зовнішнього середовища тощо. 

Також показник вартості підприємства відіграє значну роль в управлінні 

підприємством, оскільки, з одного боку, він є комплексною характеристикою діяльності 

підприємства, що адекватно відображає його фінансовий стан, економічну ефективність і 

можливі перспективи розвитку, виступає основою подальшого розвитку підприємства, з 

якою власники і менеджмент підприємства повинні узгоджувати свої стратегічні плани. З 

іншого боку, це основний показник, який дозволяє реалізувати інтереси всіх стейкхолдерів 

підприємства. Адекватна оцінка вартості підприємства, підтримка на належному рівні та 

забезпечення її зростання, створюють передумови для сталого розвитку підприємства. 

У відповідності до НСО № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" [4] для 

проведення оцінки майна застосовуються такі основні методичні підходи: витратний; 

дохідний; порівняльний. Підґрунтям для оцінки майна в будь-якому випадку є обліково-
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аналітична інформація, що міститься в системі бухгалтерського обліку. 

Таким чином, важливу роль у визначенні вартості підприємства відіграє оцінка, 

достовірність якої ґрунтується на професійному судженні бухгалтера [5].  

Перші моделі оцінки результатів діяльності підприємств з'явилися в 20-х роках 

минулого століття – модель Дюпона (Du Pont Моdel). В даний час існує декілька підходів до 

впровадження концепції управління вартістю компанії, розроблених зарубіжними 

економістами: 

- розрахунок фундаментальних показників вартості (модель конкурентної стратегії М. 

Портера) [6]; 

- пентаграма можливостей структурної перебудови. Відправною точкою даного методу є 

поточна ринкова вартість компанії, на основі якої оцінюється вартість компанії з 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів [7]; 

- модель збалансованості прибутку, активів і зростання [8]; 

- збалансована система показників (Ваlаnced Sсогесаrd BSC) [9]; 

Також, в зарубіжних країнах одним з найбільш поширених показників оцінки вартості 

бізнесу є фактичний економічний прибуток компанії — Economic Value Added (EVA). 

Для комплексної оцінки також використовують такі показники як:  

- додана ринкова вартість (Market Value Added; 

- акціонерна додана вартість (Shareholder Value Added; 

- дохідність інвестицій на основі грошового потоку (Cash Flow Return on Investment. 

Концепція управління вартістю компаній як нова ідеологія корпоративного 

управління зародилася у 80 р. минулого століття в США. Вперше її теоретично обґрунтував 

А. Раппапорт [10]. У своїй роботі він стверджує про необхідність фокусування зусиль 

менеджерів на зростанні вартості для інвесторів. Головною ідеєю автора є оцінка 

ефективності інвестиційної та фінансової стратегії корпорації на основі її здатності 

створювати акціонерну вартість. 

Однак, існування конфлікту інтересів власників капіталу та менеджменту 

підприємства призвело до необхідності врахування нефінансових показників при 

дослідженні процесу формування вартості підприємства. Це пояснюється тим, що на відміну 

від фінансових факторів, які дають інформацію про результати діяльності підприємства, але 

не відображають шляхи їх досягнення, нефінансові фактори вартості виступають основою 

для розрахунку фінансових показників та характеризуються довгостроковим впливом на 

вартість капіталу підприємства. 

Отже дослідження категорії вартості та методів оцінки капіталу підприємства, дає 

можливість стверджувати, що вартість капіталу підприємства розрахована за допомогою 

методів, що використовують професійні оцінювачі, має гіпотетичний (ймовірнісний) 

характер, а вартість підприємства, визначену на основі інформаційної бази системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, – фактичною. Тому дані бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності становлять основу для реалізації будь-якого з трьох методів, за 

допомогою якого можна оцінити вартість капіталу підприємства.  
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Інструментарій дослідження (від лат. instrumentum – знаряддя для роботи) сукупність 

методичних і технічних прийомів і операцій, що виступає у формі різноманітних документів 

(робочих матеріалів) і спрямована на одержання з її допомогою інформації [1]. 

Методологія – це вчення про методи, принципи, підходи до пізнання й перетворення 

світу, сукупність прийомів дослідження у будь-якій науці. Методологія є спеціальною 

формою рефлексії над науковим пізнанням, особливий тип усвідомлення науки. Сучасна 

методологія не обмежується вивченням методів і прийомів наукового пізнання і 

дослідження. Вона досліджує також основу, структуру і властивості наукового пізнання, 

його генезис і функціональні закономірності розвитку і трансформації. На рівні методології 

створюються умови визначення адекватної аксіології науки – системи критеріїв і оцінок 

наукової діяльності та її результатів, таких, як істинність, об‘єктивність, раціональність, 

ефективність, прагматичність тощо. 

Термін "аудиторські процедури" з‘явився в Україні з впровадженням аудиту. У 

літературних джерелах неоднозначно розкривається його зміст. 

Автори наводять суперечливі за змістом визначення і розглядають аудиторські 

процедури як способи, прийоми, методи, перелік дій, процес, заходи, послідовність дій, 

технологію тощо. Перелічені поняття у вітчизняній теорії господарського контролю мають 

самостійне тлумачення і становлять різні за змістом явища і складові контролю. У 

зарубіжній теорії контролю ці поняття об‘єднують у процедури аудиту, який має більш 

широке застосування ніж в Україні. 

Вчені України дають різні визначення поняття аудиторських процедур. Можна 

погодитися із твердженням Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Малюги, Н.І. Петренко, які пишуть, що під 

процедурами аудиту, слід розуміти сукупність дій аудиторських фірм та аудиторів, операцій, 

етапів зі збору та обробки даних з метою отримання необхідної інформації для 

підтвердження достовірності фінансової звітності [2]. 

МСА виділяють п‘ять аудиторських процедур, а саме: перевірка, спостереження, 

запит і підтвердження, підрахунок, аналітичні процедури [3]. 

- Перевірка: вивчення записів, документів або матеріальних активів. 

- Спостереження: нагляд за процесом або процедурою, що виконуються іншими 

особами. 

- Запит і підтвердження: звернення за інформацією до обізнаних осіб усередині 

суб‘єкта господарювання або поза його межами та одержання і аналіз відповіді на запит. 

- Підрахунок: перевірка арифметичної точності сум у первинних документах і 

облікових записах або проведення незалежних підрахунків. 
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Аналітичні процедури: аналіз важливих фінансових показників і тенденцій, а також 

подальше вивчення відхилень та взаємозв‘язків, які суперечать іншій релевантній інформації 

або відрізняються від прогнозованих сум. 

Аудит операцій з обліку доходів, як і будь-якого іншого об‘єкту аудиту, здійснюється 

за певною методикою, яка визначена у внутрішньофірмовому стандарті, що включає 

сукупність принципів, методів та прийомів, що використовуються для здійснення 

аудиторських процедур, з метою формування неупередженої професійної думки щодо 

відображення інформації про доходи у фінансовій звітності підприємства. 

Мета та завдання аудиту доходів полягає в отриманні впевненості в тому що: 

- дохід, одержаний по дійсних операціях в ході операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності, в повній мірі відображений згідно з принципами бухгалтерського обліку; 

- операції щодо отримання доходів законно, своєчасно та правильно задокументовані та 

відображені в системі бухгалтерському обліку; 

- доходи визнані та оцінені у відповідності до стандартів бухгалтерського обліку; 

- доходи розкриті у фінансовій звітності згідно обраній обліковій політиці. 

У процесі вивчення операцій з обліку доходів необхідно з'ясувати облікову політику 

щодо обліку доходів; умови визначення доходів від звичайної діяльності; наявність окремого 

обліку доходів від різних видів діяльності; повноту розкриття інформації про доходи у 

Примітках до фінансової звітності. 

Вивчення зазначених питань здійснюється відповідно до методики встановленої на 

рівні аудиторської фірми. В досить загальному вигляді методика аудиту знаходить своє 

відображення в програмі аудиту. Програма аудиту – це детальний перелік аудиторських 

процедур, який одночасно є і детальною інструкцією для виконавців і засобом контролю за 

якістю їхньої роботи. 

Програму аудиту доходів доцільно формувати у розрізі обліку синтетичних рахунків 

(рахунків першого порядку), а саме рахунків: 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший 

операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші 

доходи". 

Особливе значення при складані програми аудиту доходів конкретного підприємства 

відіграють аудиторські процедури вибрані на основі вивчення і оцінки системи внутрішнього 

контролю, так як саме вони безпосередньо впливають на якість аудиторської перевірки. 

При аудиті доходів аудиторські процедури умовно можна поділити на процедури 

загального призначення, конкретні процедури і додаткові. 

До процедур загального призначення при аудиті доходу як правило відносять 

наступні процедури: 

- вивчення документації про характер діяльності підприємства та галузі; 

- аналіз основних внутрішні та зовнішні факторів, що впливають на діяльність та 

ціноутворення підприємства; 

- аналітична перевірка обсягу реалізації шляхом одержання узагальненої інформації про 

продажі з класифікацією за основними видами продукції за період, що перевіряється; 

- аналіз рахунків, що зв‘язані з доходами; 

- перевірка обґрунтованості відображення доходів на момент зміни звітних періодів; 

- отримання підтвердження суттєвих доходів поточного періоду фактичним одержанням 

коштів або негрошових доходів; 

- аналіз підсумкової суми та проміжних величин (місячних, квартальних тощо) доходів, 

що зв‘язана з одержанням цих доходів; 

- перевірка на відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку доходів рахункам 

7 класу та на предмет наявності великих або незвичайних операцій; 

- оцінка підтвердження повноти розкриття інформації про доходи в фінансовій звітності. 

Перелік конкретних процедур при аудиті доходів визначається у відповідності із 

специфікою діяльності підприємства, які в першу чергу пов‘язані з обліком за відповідними 

рахунками доходів, згідно з затвердженим по підприємству Планом рахунків. 

Рішення про використання додаткових процедур повинно базуватися на тому, чи 

змінює аудиторське судження отримана відповідна інформація або перекручення, що 
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знайдені в результаті перевірок по суті або одержані із інших джерел в ході аудиту, 

оціненого рівня ризику суттєвих перекручень, а також на оцінці того, чи достатньо було 

основних процедур для виконання завдань аудиту.  

Таким чином, вибір методичного інструментарію аудиторської перевірки, в тому 

числі і доходів підприємства, є творчий процес аудитора, який ґрунтується на його досвіді та 

виходячи із специфіки діяльності підприємства, що перевіряється. 
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Досліджуючи питання внутрішнього контролю слід розглянути різні його тлумачення. 

Останнім часом з‘явилася досить велика кількість публікацій на тему внутрішнього 

контролю, проте, кожен науковець трактує це поняття по-своєму.  

Андрєєв В. Д. вважає, що ―внутрішній контроль - це система контрольних процедур, 

план організації та методи управління об‘єктом в цілях ефективного проведення бізнесу, 

захисту активів, попередження помилок, охайності облікових перевірок та своєчасного 

надання фінансової інформації‖ [1, с. 221]. Бутинець Т. А. стверджує, що ―внутрішній 

контроль - це постійна, щоденна робота, яка унеможливлює допускання зловживань і дає 

можливість використовувати ресурси підприємства, включаючи людський капітал, на його 

користь відповідно до прийнятих планів, а також захищає інтереси працюючих у 

відповідності до умов колективного договору‖ [2, с.32]. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., 

Партин Г. О. дають таке визначення внутрішнього контролю: ―здійснюваний підприємством 

процес перевірки виконання всіх управлінських рішень у сфері фінансової діяльності з 

метою організації фінансової стратегії та запобігання кризовим ситуаціям, які можуть 

призвести до банкрутства цього підприємства‖ [3, с. 132]. Як стверджує Корінько М. Д. 

―внутрішній контроль - це система заходів, визначених керівництвом підприємства та 

здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного виконання усіма працівниками 

своїх обов‘язків щодо забезпечення та здійснення господарських операцій‖ [4, с. 53]. Що 

стосується трактування внутрішнього контролю Мурашко В. М., то він під цим поняттям 

розуміє систему попереднього, поточного і подальшого контролю (крім ревізії фінансово-

господарської діяльності), що створює окрему його галузь, тобто внутрішньогосподарський 

або внутрішній контроль. Внутрішній контроль є системою постійного спостереження за 

ефективністю діяльності підприємств, збереженням і ефективністю використання цінностей і 

коштів, доцільністю і вірогідністю операцій та процесів [5, с.11]. На думку Калюги Є. В. 

внутрішній контроль - це система спостереження за ефективністю, доцільністю та 

законністю здійснюваних операцій з метою збереження грошових потоків та матеріальних 

цінностей, а також це складова ринкового механізму та одна з основних функцій управління 

підприємством [, с. 27].  
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В 90-х роках ХХ сторіччя у США було створено національну комісію боротьби за 

забезпечення більш високого ступеня надійності та достовірності інформації, яка надається 

емітентами на ринках цінних паперів. Дана комісія отримала скорочену назву COSO – The 

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission
1
. Визначення 

внутрішнього контролю на основі ризико-орієнтованого внутрішнього контролю, за COSO 

прийнято в МСА, зокрема в Глосарії та МСА 315 «Розуміння суб‘єкту господарювання та 

його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень»
2
. 

За МСА 315 внутрішній контроль – це процес, який визначається і на який впливають 

особи, наділені повноваженнями управління та найвищого управління, а також інший 

персонал, який надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей суб‘єкта 

господарювання стосовно достовірності фінансової звітності, ефективності діяльності та 

дотримання застосованих законів та нормативних актів. 

В методиці COSO передбачено наступні складові внутрішнього контролю за МСА 315: 

середовище контролю; оцінка ризиків; інформаційно-комунікаційні системи, в т.ч. пов‘язані 

з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, та обмін інформацією; заходи 

контролю; моніторинг заходів контролю. 

Середовище контролю формує загальне відношення ради директорів та менеджменту 

до необхідності здійснення контролю на підприємстві та дії, що вживають у зв‘язку з цим. 

Контрольне середовище дозволяє забезпечити необхідну структуру та передумови для 

досягнення головних завдань системи внутрішнього контролю. 

Система внутрішнього контролю на підприємстві повинна виконувати захисну 

функцію – мінімізувати ризики, які підприємство змушене приймати на себе.  

Заходи контролю це методи та правила, розроблені адміністрацією, керівниками 

підрозділів для перевірки досягнення цілей, які стоять перед підприємством. 

Контрольні процедури спрямовані на запобігання, виявлення та виправлення помилок і 

перекручувань, які можуть виникнути при проведенні операцій. 

Система внутрішнього контролю базується на належній інформаційній політиці, що 

забезпечує своєчасність, надійність і доступність інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Особливе значення в рамках інформаційної політики має своєчасне 

надання керівникам центрів відповідальності повної та достовірної інформації про проведені 

операції, рівень ефективності операцій, виконання бюджетів тощо. Дана інформація 

міститься в управлінській звітності, яка призначена для внутрішнього користування та 

необхідна для прийняття рішень та оцінки ризиків, що виникають у діяльності підприємства. 

Моніторинг представляє собою систему заходів, які направлені на перевірку діяльності 

системи внутрішнього контролю, її адекватності та ефективності. Моніторинг може бути 

представлений у вигляді самоконтролю або службою внутрішнього аудиту. 

Таким чином, згідно COSO, внутрішній контроль це процес, здійснюваний вищим 

органом, який визначає політику підприємства (наприклад, наглядовою радою, що 

представляє власників підприємства), його управлінським персоналом вищого рівня 

(менеджментом) і всіма іншими співробітниками, що у достатньому та виправданому ступені 

забезпечує досягнення наступних цілей підприємства: 

- доцільність і фінансову ефективність діяльності (включаючи збереженість активів); 

- достовірність фінансової звітності; 

 - дотримання чинного законодавства та вимог регулювальних органів. 

Отже, аналіз наукової та економічної літератури показує, що трактування внутрішнього 

контролю науковцями трактується по-різному, проте, на нашу думку, найбільш повним є 

таке його визначення: внутрішній контроль - це постійний процес перевірки доцільності, 

законності здійснення господарських операцій, ефективності діяльності підприємства, 

виконання управлінським персоналом своїх функцій та обов‘язків з метою запобігання 

розкрадань, кризовим явищам, які призводять до банкрутства підприємства, а згодом і його 

ліквідації. 

                                                           
1 www.coso.org 
2 https://www.audit-it.ru/terms/audit/msa_315.html 
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Внутрішній контроль – це комплекс дій, правил та заходів, запроваджених 

керівництвом суб‘єкта господарювання, що постійно застосовуються в ході діяльності 

підприємства з метою забезпечення впевненості в досягненні наступних загальних цілей: 

- результативності діяльності, раціональності та ефективності використання ресурсів; 

- відповідності діючим законам, іншим нормативно-правовим та регулюючим актам, 

політиці та процедурам; 

- незалежності та надійності облікової інформації; 

- захисту активів від втрат. 
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Нині спостерігається зменшення конкурентоспроможність національної економіки 

України. Потрібні кардинальні зміни, щодо пріоритетів економічного розвитку в глобальній 

конкуренції, тому доречно розглянути індекс конкурентоспроможності України у світі (The 

Global Competitiveness Index) та причини чому Україна опустилась в глобальному рейтингу 

конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність країни – це сукупність властивостей, притаманних 

національній економіці, які визначають здатність країни конкурувати з іншими країнами. 

Рівень конкурентоспроможності країни визначається за різними методиками.  

Провідними міжнародними організаціями, які займаються ранжуванням країн за 

рівнем конкурентоспроможності є Світовий економічний форум (World Economic Forum) та 

Інститут розвитку менеджменту (The International Institute for Management Development 

(IMD)) [1]. 

Україна продовжує втрачати позиції у глобальному рейтингу країн світу (The Global 

Competitiveness Report 2016-2017 ) за показником економічної конкурентоспроможності. 

Відповідно до даних Всесвітнього економічного форуму Індекс глобальної 

конкурентоспроможності у 2016-2017 роках України (The Global Competitiveness Index), 

знаходиться на 85-му місці серед 138 країн світу, втративши за рік шість позицій (у 

попередньому рейтингу займала 79-у позицію) (табл.1).  
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Таблиця 1. Позиції деяких країн світу за Індексом конкурентоспроможності з 2012 по 2017 роки* 

Позиції України та 

деяких країн світу за Індексом 

конкурентоспроможності 

2012-2013 

( з 144 країн) 
2013-2014 

( з 148 країн) 
2014-2015 

( з 144 країн) 
2015-2016 

(з 140 країн) 
2016-2017 

(з 138 країн) 

Україна 73 84 76 79 85 

Грузія 77 72 69 66 59 

Туреччина 43 44 45 51 55 

Росія 67 64 53 45 43 

Польща 41 42 43 41 36 

*за даними The Global Competitiveness Report 2016–2017 [3] 

Вже традиційно, рейтинг очолили Швейцарія та Сінгапур. До десятки 

найконкурентоспроможніших, увійшли такі країни, як США, Нідерланди, Німеччина, 

Швеція, Великобританія, Японія, Гонконг та Фінляндія. Росія в 2017 році посіла 43 місце в 

рейтингу, покращивши свої позиції на 2 пункти. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності складається з більш ніж 100 змінних, що 

згруповані у 12 контрольних показників («Інституції», «Інфраструктура», «Макроекономічне 

середовище», «Охорона здоров‘я та початкова освіта», «Вища освіта і професійна 

підготовка», «Ефективність ринку товарів», «Ефективність ринку праці», «Розвиток 

фінансового ринку», «Технологічна готовність», «Розмір ринку», «Відповідність бізнесу 

сучасним вимогам» та «Інноваційний потенціал») за 3 основними групами субіндексів: 

«Основні вимоги», «Підсилювачі продуктивності» та «Інновації та фактори вдосконалення» 

(табл.2).  

Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої позиції у 7 з 12 основних 

показників. Найбільше нами втрачено (мінус 17 пунктів) за складовою «Ефективність ринку 

праці», по 9 пунктів втрачено за показниками, що характеризують розвиток фінансового 

ринку країни та охорону здоров‘я і початкову освіту. Спостерігається відставання і за 

розвитком інфраструктури та іншими складовими Індексу глобальної 

конкурентоспроможності. 

За деякими позиціями Україна аутсайдер: за міцністю банків другий рік поспіль 

присвоєно останнє місце серед оцінюваних країн світу, з поміж 138 країн; за регулюванням 

фондових бірж – передостаннє місце; за інфляційними змінами – 136, за якістю доріг – 134. 
Таблиця 2.  Структура індексу глобальної конкурентоспроможності України в розрізі складових 

показників з 2015 по 2017 роки* 

*за даними The Global Competitiveness Report 2016–2017 [3] 

Основні складові показники 

2015-2016 

(140 країн) 

2016-2017 (138 країн) 

місце в рейтингу індекс 

79 85 4,0 

Основні вимоги 101 102 4,0 

Інституції 130 129 3,0 

Інфраструктура 69 75 3,9 

Макроекономічне середовище 134 128 3,2 

Охорона здоров‘я та початкова освіта 45 54 6,0 

Підсилюючі продуктивності 65 74 4,0 

Вища освіта і професійна підготовка 34 33 5,1 

Ефективність ринку товарів 106 108 4,0 

Ефективність ринку праці 56 73 4,2 

Розвиток фінансового ринку 121 130 3,0 

Технологічна готовність 86 85 3,6 

Розмір ринку 45 47 4,4 

Інновації та фактори вдосконалення 72 73 3,5 

Відповідність бізнесу сучасним вимогам 91 98 3,6 

Інновації 54 52 3,4 
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До основних причин погіршення позицій України в глобальному рейтингу належать: 

1. Погіршення позиції у розвитку фінансового ринку за рахунок нестабільності 

банківської системи – за даними НБУ на стадії ліквідації перебуває 81 банк; 

2. Зниження кредитного рейтингу країни, що зумовлено зростанням державного боргу 

– за даними Міністерства фінансів зовнішній борг України перед кредиторами у 2015 

складає 43,4 млрд. дол. США, що становить 55,3% ВВП. 

3. Зменшення захисту національних інвесторів, що пов‘язано з недієвим механізмом 

держгарантування захисту інвестицій – відповідно до дослідження Всесвітнього 

економічного форуму, в Україні не функціонує у повній мірі система захисту майнових прав 

та приватної власності, також перепоною є незавершеність судової реформи, що призводить 

до «вибіркової» рівності перед законом; 

4. Необхідність у професійному менеджменті, що зумовлено залученням до 

управлінських посад родичів та близьких осіб. 

Глобальний індекс конкурентоспроможності відображає конкурентні переваги країни, 

є дорожньою картою для потенційних іноземних інвесторів та урядів інших країн. Регрес у 

формуванні міжнародної конкурентоспроможності України, перш за все, обумовлений 

відсутністю як комплексної, так і секторальної стратегій розвитку країни на довгостроковий 

період. Розробка довгострокової стратегії, з урахуванням сильних та слабких позиції у 

відповідності з Глобальним індексом конкурентоспроможності, дозволить сформувати 

тактичні та стратегічні завдання для уряду України, сприятиме інвестиційні привабливості 

України. 
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18 травня 2017 року був прийнятий Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров‘я та благополуччя тварин» № 2042-VIII (Закон № 2042-VIII), який став 

основою реформування на довгострокову перспективу харчової промисловості України. До 

того ж, документ розроблявся за допомогою експертів Проекту ЄС «Вдосконалення системи 

контролю безпечності харчових продуктів в Україні» та активно підтримувався 

Єврокомісією. Основна частина його положень набрала чинності 4 квітня 2018 року, і 

знаменувала цим перший крок до ―оздоровлення‖ економіки країни в системи державного 

контролю безпечності харчових продуктів та її наближенні до європейських принципів 

здійснення контролю. Отже, внесені зміни в законодавство стали причиною оновлення 

правових та організаційних норм, принципів і порядку здійснення державного нагляду у 

сфері господарської діяльності. 
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Розглянемо основні зміни. По-перше, слід звернути увагу на те, що чинне законодавство 

містить деякі розбіжності стосовно перевірки підприємств харчової промисловості. Так, 

чинний Закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР (Закон № 771/97-ВР) уже передбачає, що перевірки 

підприємств харчової промисловості проводять без попереднього повідомлення, але це не 

відповідає Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (Закон № 877-V), який визначає 

обов‘язок держоргану попередити підприємство про перевірку за 10 днів до її початку згідно 

з ч. 4 ст. 5 цього Закону. А це означає, що оператор ринку, отримавши попередження про 

інспекцію, має можливість виправити наявні невідповідності в документації підприємства, 

причиною чого і стає втрата ефекту раптовості. Таким чином, з набуттям чинності Закону № 

2042-VIII бізнес має бути готовим до приходу представника органу контролю без 

попередження [1 - 5].  

Варто зазначити, що дані вимоги не стосуються аудиту системи НАССР (англ. Hazard 

Analysis and Critical Control Point – cистема аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках) – системи, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є 

визначальними для безпечності харчових продуктів (п. 35 ч. 1 ст. 1 Закону № 2042-VIII). 

Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови 

повідомлення оператора ринку не пізніше, ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу. 

Зумовлюється це потребою підготовки необхідного пакету документів та забезпечення участі 

в цьому процесі всіх відповідальних працівників, які несуть обов‘язки за впровадження 

системи на підприємстві (ч. 3 ст. 18 Закону № 2042-VIII) [1]. 

По-друге, встановлюється нова періодичність перевірок. До набуття чинності Закону № 

2042-VIII плановий захід державного контролю операторів ринку з високим ступенем ризику 

здійснювався максимум раз на два роки, з низьким – раз в п‘ять років. Зараз відповідно до ч. 

2 ст. 18 Закону № 2042-VIII державний контроль має бути ризик-орієнтованим та 

здійснюватися з періодичністю, що є достатньою для досягнення цілей цього Закону. Тобто 

для підвищення безпечності продуктів, підприємства перевірятимуть залежно від ступеня 

ризику для життя і здоров`я людей. Наприклад, суб‘єкт господарювання, який віднесений до 

високого ступеня ризику, буде перевірятися раз на квартал. Під час такої категоризації 

братимуться до уваги вид продукції, з якою має справу підприємство, особливості 

відповідного виробничого процесу, кількість виготовленої продукції, результати попередніх 

заходів державного контролю, ефективність бізнес-процесів підприємства й інша 

інформація, що може свідчити про порушення ним законодавства (ч. 5 ст. 18 Закону № 2042-

VIII) [1, 4, 5]. 

Також слід додати, що згідно з ч. 7 ст. 18 Закону № 2042-VIII інспектори 

Держпродспоживслужби здійснюватимуть інспекції та аудит згідно з актом державного 

контролю – уніфікованим актом перевірки. Цей документ міститиме вичерпну кількість 

питань для перевірки і буде публічним у відповідності до ст. 20 Закону № 2042-VIII, що 

мінімізує корупційні ризики [1, 4, 5]. 

По-третє, бізнес, який грубо порушує законодавство, відразу потрапляє в категорію 

недобросовісних, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 20 Закону № 2042-VIII в разі 

потрапляння в роздрібну торгівлю небезпечних для життя й здоров‘я харчових продуктів 

Держпродспоживслужба негайно після виявлення цього факту оприлюднює на своєму сайті 

відповідну інформацію. За порушення закону передбачені жорсткі санкції для порушників. 

Так, сума штрафу для юридичних осіб може досягати 70 тисяч гривень – залежно від 

скоєного правопорушення. Суми штрафів зафіксовані й визначені у мінімальних заробітних 

платах (на 2018 рік встановлена мінімальна заробітна плата в місячному розмірі 3723 гривні), 

що знімає корупційні ризики та дозволяє уникнути можливості впливу перевіряльника на 

оператора ринку. Наприклад, згідно з п. 18 ч. 1 ст. 65 Закону № 2042-VIII ―невиконання, 

несвоєчасне виконання рішення головного державного інспектора (головного державного 

ветеринарного інспектора) про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових 

продуктів та/або кормів - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 
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п‘ятдесяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі сорока 

мінімальних заробітних плат‖ [1, 5]. 

До того ж, Закон визначає 8 видів порушень із 19, накладанню яких передує припис – 

письмова вимога посадової особи органу контролю про усунення порушення (ч. 2 ст. 65 

Закону № 2042-VIII). Невиконання припису тягне застосування заходу адміністративного 

впливу у вигляді штрафу [1, 4, 5]. 

По-четверте, головний державний інспектор Держпродспоживслужби має право 

ухвалити рішення про тимчасове припинення роботи підприємства на строк до 10 робочих 

днів у разі виявлення факторів, які становитимуть загрозу для життя і здоров‘я людини (ч. 2 

ст. 67 Закону № 2042-VIII). Зупинення роботи понад цей строк здійснюється лише за 

рішенням суду (ч. 3 ст. 67 Закону № 2042-VIII). Причому перевірки можуть бути не тільки на 

виробництві. Наприклад, часто трапляється, що товар псується під час перевезення або 

неправильного зберігання в магазині; тоді, щоб знайти винного, буде перевірятися весь 

ланцюжок господарських процесів, пов‘язаних з даним видом продукції. Крім того, у 

перевірках зі сторони суб‘єкта господарювання можуть брати участь представники 

громадських організацій [1, 5]. 

По-п‘яте, передбачено відеофіксацію заходів контролю як зі сторони інспектора, так і зі 

сторони суб‘єкта господарювання з метою зменшення випадків можливої корупції в ході 

перевірок (ч. 10 ст. 18 Закону № 2042-VIII). При цьому згода суб'єктів господарювання для 

проведення відеофіксації не потрібна [1, 4, 5]. 

Зазначимо, що для оператора ринку, який не погоджується із результатами першого 

лабораторного дослідження, законодавчо встановлене право вимагати проведення так 

званого арбітражного дослідження, результати якого є остаточними (ч. 12 ст. 21 Закону № 

2042-VIII) [1, 5]. 

Також передбачаються кардинальні зміни для імпортерів харчових продуктів та кормів. 

До новацій належать: 

‒ Чітке визначення поняття «вантаж»: ―певна кількість харчових продуктів, кормів, 

сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження одного виду (в межах однієї 

товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД), що супроводжується одним міжнародним сертифікатом 

(якщо його наявність вимагається згідно із законом), перевозиться одним транспортним 

засобом та надходить з однієї країни або її окремої території (зони або компартмента)‖ (п. 5 

ч. 1 ст. 1 Закону № 2042-VIII). 

‒  5-річний перехідний період, упродовж якого мають бути належним чином оснащені 

пункти пропуску на українському кордоні для здійснення перевірок безпосередньо на 

державному кордоні. Упродовж зазначеного періоду відповідні перевірки можуть 

здійснюватися, як і раніше, у зонах митного контролю на території України. 

‒ Контроль на державному кордоні, навіть після облаштування прикордонних постів, 

згідно з установленими вимогами,  не буде поширюватися на всі види харчових продуктів і 

кормів. Лише визначений відповідним наказом Мінагрополітики перелік харчових продуктів 

і кормів (переважно тваринного походження, а також сіно та солома) буде підпадати під цю 

вимогу. Продукція, що не додана до відповідного переліку, підлягатиме контролю 

безпечності на кордоні лише у виняткових випадках. 

‒ Чіткий перелік супровідних документів під час перевезення продукції, порядок і 

частота перевірки, підстави для відбору зразків і їх лабораторного дослідження в рамках 

фізичної перевірки [1, 5]. 

Варто додати, що у разі надходження звернення громадянина про порушення у сфері 

безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужба має право здійснювати позапланові 

перевірки без отримання погодження органу державної влади, який здійснює формування 

політики у цій сфері (Державної регуляторної служби або Міністерства аграрної політики та 

продовольства) [5]. 

Отже, ознайомившись із положеннями Закону України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров‘я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 р. № 2042-VIII, можна 

стверджувати, що на його ґрунті почала формуватися нова система контролю якості та 
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безпечності харчових продуктів, яка розширила повноваження як суб‘єктів господарювання, 

так і органів виконавчої влади щодо здійснення державного контролю, реформувала 

законодавчу базу, пов‘язану з даною сферою діяльності, а також внесла певні європейські 

стандарти, що допоможуть ступити на шлях розквіту національної економіки країни. 
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На сьогодні в Україні назріла необхідність пенсійної реформи. За даними Державної 

служби статистики України на 42млн. чол. населення України приходиться 12 млн. 

пенсіонерів, при цьому працевлаштоване населення складає близько 16 млн., а середня 

пенсія не перевищує 2000 грн.[3]. Дефіцит Пенсійного фонду на 2018 рік складає 139 млрд., 

що потребує значних видатків з Державного бюджету. Зрозуміло, що така ситуація потребує 

суттєвих змін існуючої пенсійної системи та пошуку альтернативних шляхів поповнення 

Пенсійного фонду та формування пенсій зокрема. 

Метою даної роботи є дослідження пенсійної реформи в України. 

Отже, основні пункти проведеної пенсійної реформи наступні. Відповідно до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії» 

та п. 4-3 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов`язкове державне 

пенсійне страхування», пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсії», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої 

заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній 

показник за 2014, 2015 та 2016 роки (3764,40 грн.) із застосуванням величини оцінки одного 

року страхового стажу в розмірі 1%.[1] 

Щоб трохи розібратися з механізмом проведення перерахунку вже призначених 

пенсій з 01.10.2017 р., почнемо з головного – формули, згідно якої розраховується основний 

розмір пенсії. Розмір пенсії за віком визначається за формулою:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/page
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16/page
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1036456.html?utm_campaign=push_05-04-2018&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1036456.html?utm_campaign=push_05-04-2018&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/sistema-derzhkontrolyu-za-harchovoyu-produkciyeyu-vihodit-na-yakisno-novij-riven
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/sistema-derzhkontrolyu-za-harchovoyu-produkciyeyu-vihodit-na-yakisno-novij-riven
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Коефіцієнт Зп * Коефіцієнт страхового стажу * Середню заробітну плату по 

Україні за 3 попередні роки. 

Після перерахунку пенсії коефіцієнт Зп залишився незмінним. Середня заробітна 

плата по Україні  за 3 попередні роки для всіх пенсіонерів зросла та склала 3764.40 грн. (крім 

тих, що вийшли на пенсію у 2017 р.). Що ж стосується коефіцієнту страхового стажу, то за 

рахунок того, що раніше застосовувався відсоток вартості одного року страхового стажу 

1.35, а після перерахунку лише 1.0, він звичайно зменшився для всіх пенсіонерів. Відповідно 

у пенсіонерів, яким призначено пенсію потягом останніх років (2015, 2016, 2017рр.) 

основний розмір їх пенсії або суттєво не змінився, або ж і взагалі зменшився. Однак, в 

останньому випадку завжди використовується п.4 прикінцевих положень Закону 1058: у разі 

якого внаслідок перерахунку пенсії за нормами цього Закону її розмір зменшується, пенсія 

виплачується в раніше встановленому розмірі. Тобто, для тих пенсіонерів, розмір пенсії яких 

після перерахунку з 01.10.2017 р. зменшився, встановлено доплату до попереднього розміру. 

Таким чином, суми пенсії до виплати з 01.10.2017 р. по факту нікому не зменшилась (або 

зросли або лишились у попередніх розмірах). 

Ще одним ключовим моментом пенсійної реформи є підвищення мінімально 

необхідного страхового стажу. До 2028 року він має становити не менше 35. Тобто, якщо 

людина почала працювати в 21 рік, то необхідного стажу вона набуде лише в 56 років, і то за 

умови, що протягом всіх цих років людина працювала на  повний робочий день і отримувала 

хоча б мінімальну заробітну плату. 

 Альтернативою державному пенсійному фонду може стати недержавне пенсійне 

страхування. 

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) — це фінансова установа, що працює винятково 

для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації. Фонд залучає 

пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту 

від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених 

пенсійних активів. Недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір 

недержавної пенсії, на яку можуть сподіватися вкладники й учасники, залежить від розміру 

пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого інвестиційного прибутку.[4] 

Основними перевагами недержавного пенсійного страхування є, безумовно, 

гарантований додатковий дохід при настанні пенсійного віку, який не залежить від 

офіційного доходу та стажу, але залежить від сплачених страхових внесків, також 

можливість отримувати пенсію раніше, ніж державну.  

З іншого боку, недержавне пенсійне страхування має і певні ризики. Зокрема ризик 

банкрутства відповідної фінансової установи та неможливості проведення виплат, низький 

рівень законодавчої захищеності пересічного громадянина в порівнянні з фінансовою 

установою з професійною юридичною службою, низький рівень юридичної і фінансової 

грамотності населення України, що може призвести до підписання договорів страхування на 

невигідних умовах. 

Підсумовуючи вищесказане, потрібно не просто говорити про недосконалість 

пенсійної реформи, а скоріше шукати шляхи її вдосконалення на всіх рівнях: фінансово-

економічному, науковому, соціально-демографічному.  

З проблемою старіючої нації та надмірного навантаження на пенсійні фонди на 

сьогодні стикаються більшість держав Європи і світу в цілому. І дана проблема може 

вирішуватись тільки комплексно. А саме, необхідно на державному рівні підтримувати  

позитивні демографічні зміни. На сьогодні в нашій країні спостерігається ситуація, коли 

кількість народжених майже вдвічі менша від кількості померлих осіб (за січень-лютий 2018 

року 56443 та 100939 осіб відповідно [3]), а відповідно державі потрібно активно 

стимулювати народжуваність. Адже народжені сьогодні – це забезпечення Пенсійного фонду 

через 20-25 років. Також суттєвої уваги заслуговують питання підвищення рівня здоров‘я, 

тривалості життя та соціально-економічної активності осіб передпенсійного та пенсійного 

віку. Наприклад, середня тривалість життя в Україні, за даними Державної служби 

статистики, становить 71,7 років, натомість у сусідній Польщі – 73,8, а в Німеччині – 81,1 

років, в Японії 83,8 років. Звичайно, за таких показників зрозуміло, що працювати 
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українським пенсіонерам заважає не тільки вік, як такий, але, в першу чергу, стан здоров‘я. І 

підвищення пенсійного стажу, а, відповідно, і пенсійного віку, можливо тільки за умов 

покращення якості життя та його тривалості. Окрім того, особливо молодим українцям слід 

вже сьогодні міняти свій світогляд. Необхідне розуміння того, що держава не в змозі 

забезпечити належний рівень соціального захисту всім, а тому необхідно  самостійно 

планувати своє фінансове благополуччя в майбутньому, власною працею забезпечувати собі 

належний рівень життя.  

Фінансово-економічна складова пенсійної реформи має полягати не стільки в 

забезпеченні мінімального розміру пенсій, скільки у відповідності між реальним станом 

економіки, рівнем реальних доходів населення, рівнем сплачених податків і внесків та 

розміром пенсій. Відповідно, підвищення пенсій можливе лише за умови сталого 

економічного зростання та виходу України на рівень активного розвитку економіки. В 

іншому випадку відсутній економічний фундамент росту пенсій.  
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The current state of development of the world economy is characterized by constant 

expansion of economic ties and international economic cooperation. At the same time, the main 

attention in the policy of developed countries is given to the integration processes aimed at creating 

conditions for the free movement of goods, services, capital. This results in the continuous growth 

of transnational flows and international transit, which for many states is an important source of 

export of services, currency revenues to the budget, and the creation of additional jobs. 

International road transport is a complex process, one of the important tasks of which is the 

rapid, efficient and timely implementation of permitting documents for crossing the border and for 

the transit of vehicles by the territory of a transit state. 

The regulation of international road transport is carried out in accordance with the 

requirements of international agreements. In particular, they determine: the order of crossing the 

border; permit system; the procedure for the carriage of goods and passengers; mutual exemption 

from road taxes and fees, etc. 

The permit system establishes the order according to which entry of trucks registered in 

other states is carried out only with permits issued by the competent authorities. Basic permission 

function is a pass across the border. 

The exchange of such authorizations between the states shall be in accordance with the 

provisions of the bilateral intergovernmental agreements in the field of international road transport. 

The number of permits to travel by the territory of each party is determined on a parity basis at the 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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annual meetings of the respective mixed commissions for international road transport and by 

correspondence with the competent authorities abroad. In addition to the number of permits, the 

types of permits are determined depending on the type of transportation and environmentally 

friendly vehicles that can use them for freight and passenger transportation. 

According to the Ministry of Infrastructure, today the Government of Ukraine has concluded 

47 intergovernmental agreements, the provisions of which regulate the international carriage of 

passengers and goods. The exchange of permits is carried out with 45 countries of the world. 

Analyzing the effectiveness of the licensing system in Ukraine, it is worthwhile to focus on 

the problems and violations that occur most often when performing permitting procedures and 

which are largely dependent on a human factor. 

Mostly, they are related to improper implementation of the transport legislation by various 

escort bodies responsible for timely issuance of relevant documents and a human factor that affects 

the satisfaction of carriers' needs and the good faith performance of official duties. 

Proceeding from the analyzed conditions and identified shortcomings of the licensing 

system in the field of international road haulage, measures have been proposed on the need for its 

reformation, the introduction of changes both in legislation and in the system of issuing permits. 
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КРИПТОВАЛЮТИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН 
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В умовах інтенсивного розвитку цифрових технологій в фінансово-економічній та 

соціальній сферах особливої актуальності набирає питання принципово нових розрахункових 

технологій та трансформації форм грошей у віртуальній системі. Цифрові технології на 

сьогодні є не просто альтернативним додатком до існуючого етапу функціонування 

економічних та суспільних відносин, але є невід‘ємною часткою цих відносин, надважливим 

елементом глобальної світової фінансово-економічної системи. 

Метою проведення даного дослідження є визначення ймовірності застосування 

криптовалют в якості повноцінних грошей в системі електронних розрахунків та можливості 

повноцінного виконання ними всіх традиційних функцій грошей. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Upsal_2014_14(2)__4.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Upsal_2014_14(2)__4.pdf
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Дослідженням даного питання займаються як українські вчені, зокрема М. Ліхачов, Н. 

Поливка, М. Куцевол, О. Шевченко-Наумова, А. Квітка, І. Лубенець, так і зарубіжні Bryan 

Zhang, Dr Garrick Hileman,  Michel Rauchs, Joseph Bonneau, Jeremy Clark, Edward W. Felter та 

інші.  

Криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) — вид цифрової валюти, емісія та облік якої 

засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів 

захисту, таких як Proof-of-work та/або Proof-of-stake
.
.  

Криптографія з метою конфіденційних платежів почала використовуватися з 1990 

року в системі DigiCash Девіда Чома. Однак, його платіжна система була централізованою, а 

вперше термін «криптовалюта» почав використовуватися після появи пірингової платіжної 

системи Bitcoin, яка була розроблена в 2009 році людиною або групою осіб під 

псевдонімом Сатосі Накамото. [1] 

Загальну кількість та вартість криптовалют, які на сьогодні існують в світі, назвати 

неможливо. До найвідоміших криптовалют можна віднести біткоін, етеріум, даш, монеро,  

літкоін та інші.  

За деякими прогнозами капіталізація ринку криптовалюти становить близько 300 

млрд. дол. Але ринок є настільки динамічним, що оцінити його в повній мірі неможливо. 

Динаміка та непрозорість ринку криптовалют роблять його достатньо ризикованим, в 

порівнянні з традиційними фінансовими ринками. 

Отже, чи може криптовалюта повноцінно виконувати роль грошей на світовому та 

національному ринку? Для відповіді на це питання розглянемо основні функції грошей та 

проведемо оцінку можливості виконання цих функцій криптовалютами. 

 

Таблиця 1. Функції грошей та відповідність криптовалюти даним функціям 
Функція Чи може 

криптовалюта 

виконувати 

відповідну 

функцію 

Коментар 

Міра вартості Так Оскільки будь-яка криптовалюта має кількісний вимір, то 

цілком реально вимірювати її кількістю вартість товарів і 

послуг 

Засіб обігу Так Вже на сьогодні, не дивлячись на відсутність чіткого 

законодавчого регулювання подібних операцій, 

криптовалюти активно забезпечують процес товарного 

обміну 

 

Засіб 

нагромадження  

Так Функцію нагромадження криптовалюта може виконувати 

відносно. Стабільність даної валюти на даний момент під 

великим питанням. Коливання курсів криптовалют 

достатньо часті і значні, що скоріше сприяє використанню її 

в якості спекулятивного інструменту, ніж засобу 

нагромадження. Однак, враховуючи необхідність 

диверсифікації збережень, криптовалюта цілком може бути 

частиною кошика заощаджень. Окрім того заощадження 

часто є стартом для капіталовкладень, а в якості 

інвестиційного інструмента криптовалюта вже на сьогодні 

інтенсивно використовується. 

Засіб платежу Так Якщо сторони не проти, то криптовалюта може 

використовуватись для погашення боргових зобов‘язань в 

процесі економічно-господарської діяльності. 

Світові гроші Теоретично так Дана функція може бути виконана за умови нормативно-

правового врегулювання даного питання як на локальному 

(державному) рівні, так і на глобальному рівні світових 

фінансово-економічних відносин. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work
https://uk.wikipedia.org/wiki/Proof-of-stake
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=DigiCash&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/P2p
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
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Однією з головних проблем, що стримують повноцінне застосування криптовалют в 

якості грошей є відсутність нормативного регулювання як самого поняття криптовалюти, так 

і порядку її обігу. Зокрема Національний банк України в даному питанні спирається на той 

факт, що криптовалюту не можна узаконити через відсутність єдиного емісійного центру. І 

дійсно, відсутність єдиного центру адміністрування є важливою функціональною 

особливістю систем криптовалют. Мережа так званого майнингу («добування» монет) 

базується на основі пірингової системи (Р2Р), яка є системою рівноправних 

взаємнонезалежних клієнтських програм. Однак світові економічні лідери, такі як Японія, 

Китай, США, Німеччина та інші знаходять можливості законодавчого регулювання 

функціонування криптовалют з метою легалізації даного ринку та запобігання негативного 

впливу даних валют на національну валюту і національну економіку.   

Цей досвід має переймати і наша країна, оскільки криптовалюта вже є дійсністю 

сучасної світової економіки і фінансів. Неможливо заперечити той факт, що з проникненням 

інформаційних технологій в фінансову сферу централізація і державна зарегульованість 

розрахунків суттєво зменшується, а користувачі шукають все нові й нові шляхи 

прискорення, спрощення та глобалізації розрахунків. Окрім того, щоб успішно 

функціонувати на етапі постіндустріального розвитку господарства та інформаційного 

суспільства, потрібно не заперечувати і забороняти новітні технології розвитку, а активно їх 

впроваджувати.  

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Еволюція світового господарства веде до неминучої еволюції грошової 

системи. 

2. Криптовалюта цілком може виконувати роль повноцінних грошей. 

3. На національному та світовому рівні необхідне чітке законодавче 

врегулювання відносин, що виникають у зв‘язку з функціонування криптовалюти. 

4. Інформатизація суспільства вимагає від бізнесу принципово нових методів і 

форм організації  торгівельних, розрахунково-платіжних та інвестиційних відносин, і 

криптовалюта може стати потужним інструментом реновації цих відносин. 
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У багатьох роботодавців у штаті є посада головного бухгалтера, але немає підрозділу 

«Бухгалтерська служба» і посад інших бухгалтерів. Нещодавно з'явилися роз’яснення 

контролюючих органів про те, що головний бухгалтер не може працювати без створення 

бухгалтерської служби і підлеглих [4]. 

Найпоширеніша форма організації бухгалтерського обліку— введення до штату 

посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. 

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-global-cryptocurrency-benchmarking-study.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-global-cryptocurrency-benchmarking-study.pdf
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Однак, законодавством не передбачено введення до штату підприємства посади 

головного бухгалтера без створення бухгалтерської служби. Це можливо лише у разі 

створення відповідного структурного підрозділу (відділу, сектору тощо). Отже, посада 

головного бухгалтера на підприємстві не є обов‘язковою. Водночас, якщо в штаті 

підприємства лише один бухгалтер, то об‘єм його обов‘язків близький до тих, які 

покладаються на головного бухгалтера [5]. 

У разі коли обсяги діяльності зростають і один бухгалтер не спроможний виконати 

весь об‘єм бухгалтерської роботи, то на підприємстві створюють бухгалтерську службу, яку 

очолює головний бухгалтер [5]. 

Рекомендації щодо розрахунку нормативної чисельності працюючих, зайнятих 

бухгалтерським обліком, викладено у Міжгалузевих нормативах № 269 [2]. Проте цей 

документ розкриває науково-розрахунковий підхід до визначення оптимальної чисельності 

працівників, занятих бухгалтерським обліком, а практична діяльність вносить свої корективи 

до їх обчислення. 

Завдання і функціональні обов‘язки бухгалтерської служби підприємства 

та повноваження головного бухгалтера визначаються Положенням про бухгалтерську 

службу. Бюджетні установи при його розробленні керуються нормами постанови № 59, яка 

затверджує типове положення [3]. Госпрозрахункові підприємства визначають зміст такого 

положення виходячи зі специфіки роботи бухгалтерської служби.  

Виникає питання, чи потрібно підприємствам вносити до штатного розпису посаду 

бухгалтера замість посади головного бухгалтера? Роз’яснення, що носять 

інформаційний, рекомендаційний характер, а отже не обов’язкові до застосування, 

наведені у листах Мінфіну і Мінсоцполітики. Наприклад, у листі від 17.01.18 р. № 28/0/22-

18 Мінсоцполітики говорить про необхідність введення посади бухгалтера певної категорії 

(не головного бухгалтера) у разі відсутності в штаті бухгалтерської служби. Проте це 

роз'яснення стосується бюджетних, а не комерційних організацій. Адже в Листі № 28 

Мінсоцполітики посилається на Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної 

організації, затверджене постановою КМУ від 26.01.11 р. № 59 [3]. 

По-друге, на підставі ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу підприємство самостійно 

визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний 

розпис [1]. 

По-третє, у ч. 4 ст. 8 Закону № 996 сказано про необхідність створення 

бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. Але там не сказано, що наявність 

підлеглих є умовою для того, щоб ввести до штату посаду головбуха. Отже, посади в 

бухгалтерській службі не обов'язково мають бути зайняті, вони можуть бути і вакантними[4]. 

По-четверте, ні Законом № 996, ні іншим нормативним актом не регулюється 

чисельність працівників у бухгалтерській службі. Отже, у ній може бути і один 

співробітник – головний бухгалтер, який виконує всі обов'язки бухгалтерської служби. Тим 

більше коли підприємство невелике [4]. 

Ніякої відповідальності за відсутность підлеглих у головного бухгалтера в 

законодавстві не передбачено.  

Скористаємося прикладом наведеним в виданні «Баланс» [4]. На підприємстві 

числиться головний бухгалтер без бухгалтерської служби. Можливі варіанти вирішення 

даної ситуації.  

По-перше, це можливість створення окремого структурного підрозділу –

бухгалтерської служби, із самостійним визначенням посад і зайнятих / вакантних місць. 

По-друге, внесення змін до штатного розпису: замість посади «головний бухгалтер» 

увести посаду «бухгалтер». Але при переведенні співробітника на іншу посаду необхідно 

взяти до уваги обмеження, установлені в трудовому законодавстві, а саме: 

 роботодавець може перевести співробітника на іншу посаду тільки з його згоди (абзац 

перший ст. 32 КЗпП); 

 переведення на іншу посаду вважається істотною зміною умов праці. Про подальше 

переведення співробітника необхідно повідомити письмово за 2 місяці (абзац третій ст. 

https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-zatverdzhennya-Tipovogo-polozhennya-pro-buxgaltersku-sluzhbu-byudzhetnoi-ustanovi
https://pravo.uteka.ua/doc/GOSPODARSKIJ-KODEKS-UKRAINI/Stattya-64-Organizacijna-struktura-pidpriyemstva
https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-buxgalterskij-oblik-ta-finansovu--zvitnist-v-Ukraini
https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-buxgalterskij-oblik-ta-finansovu--zvitnist-v-Ukraini
https://pravo.uteka.ua/doc/Kodeks-zakoniv-pro-pracyu-Ukraini
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32 КЗпП). А якщо співробітник відмовляється від переведення на іншу посаду, його через 2 

місяці можна звільнити на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП [4]. 

Отже, якщо на підприємстві числиться один головний бухгалтер без підлеглих, то 

згідно із законом це не є порушенням. Чинним законодавством не передбачені штрафні 

санкції за наявність у штаті посади головного бухгалтера без бухгалтерської служби або за 

наявність бухгалтерської служби, у якій усі посади – вакантні. 
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«В останні роки зростає значимість інформаційних ресурсів у менеджменті» – 

відмічають О.Л. Драчєва та Л.І. Юліков [3]. Кожен сучасний менеджер повинен вміти чітко 

організувати процес збирання, аналізу й обробки інформації. До останньої з боку менеджера 

повинен висуватись ряд вимог – достатня оперативність, надійність, своєчасність і 

достовірність. При цьому менеджер повинен вміти відфільтровувати важливу інформацію 

від другорядної. Фактично, зараз інформація є основою управлінського процесу, саме від неї 

залежить якість управлінських рішень. 

Спрощено процес управління можна представити як сукупність взаємозв‘язків між 

керуючою підсистемою (керівник, управлінець, менеджер) та керованою підсистемою 

(виробничі й технологічні процеси, процес реалізації продукції, інновації, стратегія розвитку, 

фінансові потоки, проекти, трудовий колектив тощо). В цій системі «керуюча підсистема ↔ 

керована підсистема» інформація може циркулювати у різних формах: 

1) за формою відображення – візуальна, словесна змішана; 

2) за формою представлення – літерна, цифрова, кодована; 

3) за роллю в процесі управління – аналітична, прогнозна, звітна, нормативна, наукова; 

4) за якістю – достовірна, ймовірно достовірна, недостовірна, неправдива; 

5) за можливістю використання – необхідна, достатня, надлишкова; 

6) за ступенем оновлення (постійна, змінна); 

7) за сферою діяльності (економічна, технологічна, управлінська, соціальна); 

8) за джерелом виникнення (внутрішня, зовнішня); 

9) за ступенем перетворення (первинна, похідна, узагальнена); 

10) за часом надходження (періодична, постійна, епізодична, випадкова); 

11) за видом носія (друкована, усна, на відео, електронна) [3]. 

Приводить інформацію в рух комунікаційний процес, що являє собою обмін 

інформацією між двома або більше людьми (при чому один з них менеджер). В 

комунікаційному процесі завжди присутні чотири базові елементи: а) відправник; б) 

повідомлення; в) канал (засіб передавання інформації); г) отримувач. 

Здавалось би все просто і кожен менеджер зібравши, проаналізувавши й обробивши 

необхідну кількість релевантної інформації, приймає правильне управлінське рішення. Чому 

ж тоді нерідко мають місце помилкові управлінські рішення, які трапляються через брак чи 

недостовірність інформації? Справа тут може бути не в інформації, а в самих менеджерах, 

управлінцях, керівниках, а якщо бути точним, у застосовуваних ними стилях управління.  

Авторський колектив, очолюваний Т.Б. Гриценко [1] відмічає, що в теперішній час 

існує декілька різноманітних класифікацій стилів управління. Найбільш відома – класична. 

Відповідно до класичного підходу, основними є три стилі управління: 

1) авторитарний стиль (директивний чи диктаторський). Усі рішення ухвалюються 

одноосібно керівником, причому завжди точно окреслені «межі компетентності». Рішення 

надходять у вигляді директив, які не підлягають обговоренню. У такого керівника завищена 

самооцінка та різко занижена оцінка оточення, особливо підлеглих; наслідком цього є 

недовіра до підлеглих, нехтування ними; 

2) демократичний стиль. Характеризується тим, що прийняття рішень здійснюється з 

участю колективу, тобто співробітники – це не просто виконавці чужих рішень, а люди, які 



 

48 

 

мають власні цінності та інтереси. У таких організаціях, установах чи на підприємствах 

значно зростають ініціативність співробітників, кількість творчих нестандартних рішень, 

поліпшуються моральний клімат та загальна задоволеність співробітників місцем роботи; 

3) ліберальний стиль (натуральний, анархічний, нейтральний або формальний). По суті 

це означає втрату керівництва, відхід від активного управління. Рішення керівнику 

нав‘язують підлеглі. Учасники групи (колективу) мають повну свободу, їх активність має 

спонтанний характер [1]. 

За іншою класифікацією стилі управління є: авторитарним, співпричетним, автономним 

та комбінованим. Авторитарний стиль управління в цій класифікації додатково поділяється 

на абсолютистський, автократичний, бюрократичний, патріархальний і прихильний. А 

співпричетний – на комунікативний, консультативний і співучасний [5]. 

При цьому, на думку Н.П. Статінової та С.Г. Радченко, управлінець (керівник, 

менеджер) за різних стилів управління ставиться до інформації по різному: 

– за авторитарного стилю – керівник збирає інформацію для особистого використання. 

Співробітники отримують мінімум інформації. 

– за демократичного стилю – керівник постійно інформує підлеглих і отримує 

інформацію від них; 

– за ліберального стилю – керівник не приділяє інформації достатньої уваги [5]. 

Проте, необхідно відзначити, що в умовах сьогодення: а)  у «чистому» вигляді стилі 

керівництва трапляються досить нечасто, як правило, спостерігається поєднання стилів; б) 

немає універсального стилю управління. Усі стилі мають свої переваги і недоліки; в) 

ефективність керівництва залежить насамперед від гнучкості використання позитивних 

сторін того чи іншого стилю та вміння нейтралізувати його слабкі сторони. Таким чином, 

мова може йти лише про адекватність чи неадекватність конкретної ситуації, конкретних 

умов, конкретних потреб використання того чи іншого стилю управління. 

Тож начебто знову менеджери, керівники чи управлінці працюють на рівних. Й 

інформація повинна бути достовірною, надійною, достатньо оперативною і своєчасною у 

всіх. 

 Але якщо уважно придивитись до кожного з управлінців, менеджерів, керівників, то 

виявляється, хтось з них має ярко виражену здатність впливати на індивідуумів та групи 

людей, щоб спонукати їх працювати для досягнення мети, хтось не таку ярку, а хтось взагалі 

її не має. Ця здатність, на думку М.І. Мурашко, є нічим іншим як лідерством. Тобто один 

менеджер (керівник, управлінець) – реальний лідер, а інший лише формальний. 

Обов‘язковою умовою лідерства є наявність влади [2]. Влада лідера базується на доброму 

знанні підлеглих, умінні поставити себе на їхнє місце, аналізувати ситуацію, визначати 

найближчі і віддалені наслідки своїх дій, на прагненні до самовдосконалення, здатності 

вселяти в підлеглих упевненість, усвідомлення необхідності робити ті чи інші вчинки [4]. 

Більшість людей не помічають відмінності між поняттями «керівництво», «лідерство» та 

«влада», і вважають, що перебуваючи на керівній посаді, особа автоматично має владу над 

підлеглими і є лідером колективу. Формально це так. Однак на практиці співвідношення цих 

трьох складових частин управлінського впливу надзвичайно різноманітне, оскільки воно 

формується під впливом багатьох чинників, до яких належать тип господарюючого суб‘єкта, 

масштаби та напрями його діяльності, особистісні риси керівника та інше. 

Для справжнього лідера не проблема чітко організувати процес збирання, аналізу й 

обробки інформації. У справжнього лідера інформація завжди буде оперативною, надійною, 

своєчасною, достовірною. У формального ж лідера, авторитет якого пов‘язаний лише з його 

кріслом та кабінетом, на дверях якого висить табличка з його прізвищем, з інформацією для 

прийняття управлінських рішень завжди, нажаль, проблеми. 
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Процесс управления безопасностью труда включает: оценку параметров условий труда 

на предприятии; формирование целей и постановку задач объекту управления; составление 

программ; оперативное управление программами; оценку эффективности осуществления 

программ исполнителями; стимулирование исполнителей . 

Функциональная схема процесса управления безопасностью труда представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема управления безопасностью труда 
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Управление безопасностью труда происходит с помощью управляющего органа, 

включающего администрацию предприятия, руководителей структурных подразделений, 

службу охраны труда на основе информации о состоянии объекта управления [1]. 

Орган управления принимает решение с учетом внешней информации: законодательные и 

нормативные акты, директивные указания органов исполнительной власти. Функции 

управления определяют направление деятельности при решении задач по управлению 

безопасностью труда, причем каждая задача решается посредством всех перечисленных 

функций. 

Функции учета, анализа и оценки направлены на формирование необходимой 

информации об объекте управления для разработки управленческих решений. При этом 

используются материалы аттестации и сертификации условий труда, анализ травматизма, 

результаты производственного контроля, предписания органов государственного надзора. 

Функция планирования и прогнозирования работ по охране труда включает 

определение заданий подразделениям и службам предприятия, участвующим в решении 

задач по охране труда. Планирование работ по охране труда осуществляется на основе: 

- перспективных (пятилетних) – комплексных планов улучшения условий труда, санитарно-

оздоровительных мероприятий, являющихся составной частью планов экономического и 

социального развития предприятия; 

- текущих (годовых) – планов мероприятий по охране труда, включаемых в соглашение по 

охране труда для заключения коллективных договоров; 

- оперативных (квартальных, месячных) – планов по цехам и участкам. 

Прогнозирование работ по охране труда основано на результатах научного анализа и 

исследований в данной области. При этом анализ травматизма должен охватывать период не 

менее 5-10 лет. Правильный прогноз – залог реальности планов по улучшению условий и 

безопасности труда.  

Функции организации, координации и регулирования направлены на объединение 

усилий различных служб предприятия для решения задач управления. Они предусматривают 

установление обязанностей и порядка взаимодействия лиц, участвующих в управлении, 

принятие и реализацию приказов, распоряжений и т.п.  

Функция контроля заключается в выявлении отклонений от принятых решений, 

проверке выполнения ранее принятых решений. При этом предусматривается контроль за 

состоянием объекта управления: 

- оперативный – руководителя работ и других должностных лиц; 

- контроль, осуществляемый службой охраны труда предприятия; 

- ведомственный контроль вышестоящих органов; 

- контроль, осуществляемый органами государственного надзора [2]. 

Функция стимулирования за работу по охране труда способствует заинтересованности 

работающих в решении задач управления безопасностью труда. Виды и формы 

стимулирования разрабатываются администрацией предприятия совместно с профсоюзным 

комитетом с учетом постановлений и указаний государственных и профсоюзных органов. 

Функции управления органически связаны между собой, дополняют друг друга. 

Пренебрежение или снижение реализации одной функции управления отрицательно 

сказывается на реализации другой. Так, неполная реализация функции учета, анализа и 

оценки состояния объекта резко ограничивает эффективность функции контроля, особенно 

функции планирования и прогнозирования работ. 

С другой стороны, полная и всесторонняя реализация функций стимулирования 

позволяет привлечь к управлению трудовые коллективы и повысить эффективность других 

функций управления, а также эффективность решения задач управления безопасностью 

труда в целом. 

Таким образом, система управления безопасностью труда – это часть общей системы 

управления предприятием, которая включает организационную структуру (объект и орган 

управления), деятельность по планированию, практическую работу, процедуры, процессы и 

ресурсы для разработки, внедрения и достижения целей. При этом процесс управления 
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безопасностью труда основан на системе законодательных и нормативных правовых актов 

по охране труда. 
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Одною з головних проблем більшості вітчизняних підприємств визнається якість 

менеджменту. Накопичені в країні управлінські знання потребують переоцінки та 

рекомендації західних аналітиків – в адаптації до українських умов виробництва. 

Інтенсивність та складність процесів суспільного розвитку в свою чергу відбиваються на 

економічному середовищі. Деякі з них призводять до суттєвих змін, у тому числі у 

менеджменті персоналу. За останні роки з‘явилось багато нових відділів, професій, посад 

за якими відсутні будь-які методичні рекомендації щодо нормування та планування праці 

таких фахівців. Тому значний інтерес становлять процедури планування чисельності 

персоналу, а саме управлінців, норми управлінської праці, а також самі процедури його 

нормування. 

Методи нормування управлінської праці, які використовуються на підприємствах в 

Україні, країнах СНД, економічно розвинених країнах світу, за більшістю випадків 

відрізняються, що підсилює необхідність їх поглибленого дослідження, аналізування та 

вибору відповідних методів з урахуванням поставлених управлінських задач [3, 4, 5].  

Як зазначає Й.М. Петрович, загальноприйнятий метод нормування управлінської 

праці, заснований  на використанні нормативів і норм часу, має багато спільних 

методологічних засад із методом нормування праці основних робітників. При його 

застосуванні в практиці організації нормування використовуються ті ж самі методи 

вивчення затрат робочого часу і статистичної обробки даних. Разом з тим особливості 

виконання управлінських та інженерних робіт спонукають до пошуку специфічних 

шляхів, які повинні сприяти розв' язанню завдань нормування їх праці [6, с.242-243]. 

Одночасно існують сучасні розробки в області нормування праці службовців, які 

представлені нормативами режимів робочого часу і часу відпочинку для окремих 

категорій працівників і різних галузей [7]. Проте ці рекомендації не містять загальних 

методичних підходів і носять випадковий ха-рактер.  

Нормування трудових витрат працівників управління є особливо складним, а сучасні 

підходи до організації і нормування праці управлінських працівників на виробничих 

підприємствах не дозволяють в повній мірі розкрити і використати людський потенціал. 

Відсутність обґрунтованих нормативів на виконання окремих видів робіт веде до того, що 

одні виконавці не достатньо навантажені протягом робочого дня, а інші, навпаки 

перевантажені. Це провокує конфліктні ситуації, веде до нераціонального використання 

знань і досвіду працівників, що виконують функції управління.  
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Сучасні тенденції ринку пред‘являють до нормування управлінської праці наступні 

вимоги:  

- використання науково обґрунтованої системи нормування праці;  

- розширення сфери застосування нормування праці;  

- удосконалення норм і нормативів на основі досягнень наукової організації праці; 

- зниження витрат праці на розробку нормативних матеріалів. 

Особливості управлінської праці помітно обмежують можливості впровадження в 

практику роботи норм і нормативів. Зміни у функціях керівництва, викликані переходом 

до ринкової економіки, дещо ускладнюють процес нормування праці. Однак це не 

означає, що не існує можливості нормувати значну частину управлінських робіт[1, 2]. 

Дослідження доводять, що частка працівників, зайнятих творчою працею в сфері 

управління значно завищена, тільки працю, що пов‘язана з керівництвом та виконанням 

завдань, які потребують самостійних рішень можна охарактеризувати як творчу (вищій 

рівень управління). Звичайні управлінські процедури (операції), для виконання яких хоча 

й необхідні майстерність, здібності, увага, але які виконуються по заздалегідь визначеним 

правилам, не є творчими та можуть бути автоматизовані (середній та нищій рівень 

управління). 

З метою вдосконалення процесу нормування праці управлінського персоналу при 

плануванні його чисельності слід враховувати інтенсивність праці певної категорії 

персоналу в конкретних виробничих умовах.  

Наукою і практикою вироблені такі основні показники для оцінки інтенсивності 

праці: 

 1) коефіцієнт зайнятості (завантаженості) активною роботою;  

 2) кількість виконуваних функцій;  

 3) темп праці; 

 4) ритм праці. 

Отже, практика використання нормативів чисельності управлінців висунула ряд 

методичних питань, від рішення яких залежить якість нормативної бази та розширення 

сфери нормування праці. 

Саме нормування – один із головних засобів оцінки різноманітних  варіантів 

організації праці менеджера та вибору з них найраціональнішого, який дає можливість 

виконати роботу що найефективніше. Відсутність обґрунтованих нормативів на 

виконання окремих видів робіт веде до того, що одні менеджери не достатньо навантажені 

протягом робочого дня, а інші, навпаки перевантажені. Це провокує конфліктні ситуації, 

веде до нераціонального використання знань і досвіду працівників, що виконують функції 

управління. Тому значний інтерес становлять розробка дієвих процедур нормування праці 

нового управлінського персоналу та запровадження їх у практику роботи підприємств, 

установ та організацій. 
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Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяльності, 

пов‘язана з найманням працівників, їхнім навчанням, оцінкою й оплатою їхньої праці, є 

важливою передумовою для ефективного функціонування виробництва. 

Взагалі, під організацією праці розуміють спосіб поєднання  виробників із засобами 

виробництва, з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих 

результатів. Організація праці має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих 

структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. 

Існують такі групи основних завдань мети організації праці на підприємстві: 

— економічні: зниження трудомісткості продукції (робіт, послуг), ефективне 

використання потенційного сукупного фонду робочого часу, зниження трудомісткості 

продукції (робіт, послуг), підвищення якості продукції; 

— організаційні: створення умов для високоефективної роботи працівників, 

забезпечення повного і рівномірного їх завантаження, визначення порядку і послідовності 

виконання робіт, тощо; 

— психофізіологічні: оздоровлення і полегшення праці, усунення зайвих витрат 

енергії працівників, забезпечення їх психологічної сумісності; 

— соціальні: підвищення змістовності праці, створення умов для розвитку 

працівників, підвищення їх кваліфікації та розширення професійного профілю. 

Організація праці грає важливу роль у підвищенні ефективності роботи працівників. 

Сприятливі умови забезпечують  підвищення продуктивності праці. Тому важливою 

функцією організації праці є захист інтересів працівників, оскільки саме вони призводять до 

ефективності управління, яка включає в себе всі аспекти управління ( методи, концепції, 

принципи ), у ході яких відбувається процес прийняття управлінських рішень. 

Організація праці на підприємстві охоплює такі напрями: 

- поділ і кооперація праці; 

- організація і обслуговування робочих місць; 

- нормування праці; 

- організація підбору персоналу та його розвиток, тобто — планування 

персоналу, профорієнтація і профвідбір; 

- оптимізація режимів праці і відпочинку; 

- зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої активності працівників; 

- мотивація й оплата праці. 

Процес управління організацією праці складається з окремих управлінських циклів, 

кожен з яких можна розділити на ряд самостійних операцій. Цими операціями є збір і 

передача інформації про об‘єкт управління, її обробка й аналіз, вироблення на основі цього 

аналізу управлінського рішення, передача рішення на об‘єкт управління і його реалізація. 

Також, існують такі етапи процесу управління організацією праці: 

- аналіз існуючого стану; 

- проектування поліпшеного стану; 

- вибір і обґрунтування  віріанта рішення; 

- розробка програми заходів, плану переходу системи з існуючого стану в 

проектний; 
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- реалізація програми, плану. 

Організація праці на підприємствах, в окремих галузях виробництва здійснюється в 

конкретних формах, різноманітність яких залежить від таких основних чинників:  

- рівня науково-технічного прогресу, системи організації виробництва;  

- психологічних факторів і особливостей екологічного середовища;  

- від низки чинників, обумовлених характером завдань, які вирішуються в різних 

ланках системи управління.  

Організація праці змінюється, вдосконалюється залежно від зміни цих чинників. 

Сутність аналізу організації праці полягає в комплексному дослідженні діючої 

системи організації праці в цілому і окремих її елементів, у виявленні впливу стану 

організації праці на економічні та соціальні показники і підсистем підприємства, на 

використання робочого часу та основних фондів, на продуктивність, ефективність праці і 

виробництва та на якість роботи. 
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Актуальність. Сучасний розвиток логістики відбувається в умовах соціально-

економічних змін, що характеризується високою невизначеністю навколишнього 

середовища, динамічними змінами та швидким технологічними перетвореннями. Однією з 

найважливіших складових ефективної роботи будь-якого підприємства, є досягнення 

кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності, тобто одержання прибутку 

від реалізації запланованої кількості й асортименту продукції. 

 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Питаннями маркетингу та логістики, на 

сьогоднішній день, займається дуже багато науковців, серед яких Крикавський Є. В, 

Васелевський М., Шевців Л. Ю., Петецький І. 

 

Ключові слова: логістика, транспортна задача, системний підхід. 

 

Постановка завдання. На сьогоднішній день існують великі обсяги інформації щодо 

теорії логістики її практичного застосування та шляхів удосконалення. Однак досить 

значним залишається розрив між потенційно можливим і реальним рівнем маркетингової та 

діяльності, а це в свою чергу негативно впливає як на діяльність підприємств, так і на 

задоволення кінцевого споживача.  
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Викладення основного матеріалу дослідження. 

Питання про співвідношення логістики і маркетингу підприємства є дискусійним. 

Існуюють різні точки зору: логістика — це частина маркетингу; маркетинг — це частина 

логістики; логістика і маркетинг — це самостійні науки. [4] 

Для реалізації концепції логістики з‘являється гостра необхідність у використанні 

маркетингу. У рамках маркетингової філософії концепція логістики спрямовує діяльність 

підприємства до мінімізації сукупних витрат, що супроводжують рух та зберігання товарно-

матеріальних ціностей, починаючи від вибору постачальників і закінчуючи післяпродажним 

сервісом. Керуючись концепцією маркетингу, фахівці підприємства виявляють, створюють, 

змінюють, стимулюють попит. При використанні концепції логістики у них з‘являється 

можливість його задовольняти з мінімальними витратами, що супроводжують матеріальний 

потік. [4] 

Сучасне зовнішнє середовище господарювання підприємств вимагає адекватних 

підходів до управління системами, що реалізують операції по переміщенню і зберіганню в 

логістичному циклі. Інтерес до логістики обумовлений актуалізацією проблеми виживання 

та підвищення конкурентоспроможності в умовах ринку покупця, оскільки логістичний 

підхід є важливою складовою у забезпеченні адаптивності мікроекономічних систем. [3] 

У сфері товарообороту логістика містить і розглядає різні стадії і операції 

транспортування як єдине ціле. Його складові взаємозв‘язані, взаємозалежні і потребують 

системного підходу при управлінні і вивченні. Витрати на цих стадіях і операціях так і 

здійснюються і враховуються як взаємозв‘язані, взаємозалежні. Тому їх розраховують у 

сукупності, аналізують у великих кількостях, оскільки вони і потребують скоординованого 

підходу до системи управління. Комплексний підхід до системи логістики транспорту 

здійснюється задля ритмічного, своєчасного і якісного забезпечення споживачів товарами, 

замовників — послугами зі скороченнями витрат як споживачів, замовників, так і 

взаємодіючих з ними інших суб‘єктів ринків товарів і послуг. [5] 

Концепція логістики передбачає використання на підприємстві одного інтегрованого 

підрозділу. На даний момент підприємства торгівлі належать до малих та середніх 

підприємств, керівництво яких не бажає створювати логістичний підрозділ. Ще однією 

проблемою, яку необхідно вирішити, це транспорт який здійснює перевезення 

Автомобільний парк слід удосконалювати за рахунок придбання спеціалізованих 

вантажних автомобілів, а також автомобілів вантажопідйомністю більше 7 т, а також 

малотоннажних (1,5—2 т). Майбутнє в автоперевезеннях належить також поширеному 

використанню прицепів, які дають змогу збільшити обсяги перевезень на 65—70 % при 

одній кількості автомобілів. [5] 
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Пошукова та медійна реклама є цифровими версіями реклами, що використовується в 

мережі. Ці види реклами прийнято називати контекстними. Слід відмітити, що єдиного 

підходу до визначення категорії ―контекстна реклама‖ немає. Даний термін може 

розповсюджуватися як всі рекламно-інформаційні повідомлення (і пошукові і тематичні) 

[1], [2], так і лише на пошукову рекламу [3].  

На нашу думку, доцільно розділяти пошукову і медійну рекламу в Інтернет і не 

об‘єднувати їх терміном ―контекстна реклама‖, оскільки вони мають певні особливості. 

Контекстна (пошукова) реклама - це текстові повідомлення, які можуть бути показані 

споживачам за їх запитами в пошуковій системі, якщо такі категорії були використані в 

налаштуваннях реклами. Такі повідомлення спрямовуються на користувачів саме в той час, 

коли вони проявляють  інтерес до товару, і навіть готові його купити [4].  

Контекстна пошукова реклама працює за певними алгоритмами, які передбачають що 

пошукова система враховує ставку (суму, яку компанія-рекламодавець погоджується 

заплатити за один клік) та якість (релевантність повідомлення та ключові слова). 

Контекстна реклама характеризується тим, що:  

- використовує модель оплати ―CPC‖ (Cost Per Click), вона передбачає, що 

рекламодавець платить не за покази, а за перехід  користувача ―по кліку‖; 

- підприємство самостійно визначає ціну (допустиму вартість) залучення клієнта  на 

сайт і контролює витрати; 

- існує аукціонна система ціноутворення, тобто є певні ―торги‖ за ключовими 

словами, відповідно до яких демонструється повідомлення і на перше місце виходить 

підприємство, яке погодиться заплатити за клік максимальну ціну; 

- має гнучкі налаштування (можливості таргетингу за тематикою та географією).  

Медійна реклама (або ж тематична) має інший принцип ніж пошукова: споживачі, на 

яких націлюється медійна реклама, необов‘язково шукають конкретну компанію або бренд. 

Але така реклама допомагає охоплювати користувачів, яких може зацікавити продукція 

підприємства. Для розповсюдження такої реклами в сучасних умовах використовують 

медійну рекламну мережу – систему, яка допомагає розміщувати рекламу на різних сайтах 

[5]. 

На відміну від пошукової (контекстної) медійна реклама: 

- може розміщуватися на будь-яких веб-сторінках, що мають рекламний простір; 

- пропонує рекламодавцям більше варіантів оголошень: різні  формати зображень 

та тексту; 

- дозволяє охоплювати споживачів, що вийшли з пошукової системи та 

переглядають інші веб-сайти; 

- допомагає залучати нових клієнтів із соціальних мереж. 

Відповідно, для планування маркетингової комунікаційної діяльності в межах 

цифрової платформи доцільно розділяти контекстну (пошукову) і медійну або контекстно-

медійну (тематичну) рекламу. 

Практика використання таких Інтернет комунікацій показала, що можуть існувати 

проблеми з ефективністю їх застосування. Так, підприємці стикаються з тим, що кліки і 

перегляди є, але це приносить результатів в економічних показниках. Рекламодавці також 

скаржаться, що системи налаштувань для показу рекламних звернень є дуже складними, 

мають десятки, іноді сотні варіантів, і з першого разу не працюють взагалі. Також, для 

контекстної пошукової реклами можуть бути характерні ―клікфроди‖ (click fraud - 

шахрайські кліки), тобто кліки, що генеруються недобросовісними конкурентами чи 

адміністраторами веб ресурсів. 
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Отже, для результативного використання таких інструментів маркетингових 

комунікацій необхідно не тільки знати базові речі щодо цільової аудиторії, а й вивчати 

аналітику, продумати загальну стратегію, підключати А/В тестування, забезпечити емоційну 

інформацію та ротацію власних повідомлень. Слід ретельно планувати, яких споживачів 

компанія прагне охопити й що саме хоче їм повідомити. Це допоможе впорядкувати 

рекламні кампанії та підібрати зміст для контекстної реклами, а також релевантний вміст 

звернення і стиль для медійної реклами 

Слід відмітити, що і контекстна (пошукова), і медійна (тематична) реклама 

дозволяють підприємству націлюватися на потрібні цільові аудиторії, визначати час і місце 

показу (країну, регіон, місто), працювати з тими, хто цікавиться продукцією підприємства, 

створювати інформаційні повідомлення  з наголосом на персоналізовані інтереси споживача.  
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Внутренний аудит – это основной инструмент оценки эффективности СМК. Он 

позволяет решать следующие задачи: 

 получение достоверной информации о функционировании СМК; 

 анализ и устранение причин выявленных несоответствий; 

 подтверждение соответствия деятельности организации и ее результатов в рамках 

установленной области применений СМК установленным требованиям; 

 оценка эффективности функционирующей системы менеджмента; 

 предотвращение появления проблем в области качества; 

 установление степени понимания персоналом целей, задач и требований 

описанных документами системы менеджмента; 

 подтверждение выполнения корректирующих и предупреждающих действий по 

результатам предыдущих аудитов и оценка их результативности; 

 определение путей дальнейшего совершенствования СМК; 

 представление результатов аудита высшему руководству для оценки 

результативности и работоспособности СМК, анализа и принятия мер по дальнейшему 

улучшению СМК. 

https://promodo.ua/ua/blog/kontekstna-reklama-v-poshukovij-i-kontekstno-medijnij-merezhi.html#gref
https://promodo.ua/ua/blog/kontekstna-reklama-v-poshukovij-i-kontekstno-medijnij-merezhi.html#gref
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Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

несоответствия и предупреждения его повторного возникновения. 

Основными объектами внутреннего аудита являются процессы и подпроцессы СМК, а 

также в них задействованные подразделения организации. 

Основным методическим руководством по проведению внутреннего аудита систем 

менеджмента в организации является международный стандарт ISO 19001 «Руководство по 

аудиту систем менеджмента» [1]. Данный стандарт определяет аудит как систематический, 

независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного 

их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. 

Критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований, используемых как 

базис, с которым сравниваются свидетельства аудита. Свидетельства аудита – записи, 

изложения фактов или другая информация, которые связанны с критериями аудита и могут 

быть проверены.  

Процесс внутреннего аудита СМК является одним из обязательных требований ISO 

9001 [2]. Кроме внутреннего аудита различают также внешний аудит. Внешние аудиты 

включают в себя аудиты второй стороны и аудиты третьей стороны. Аудиты второй стороны 

проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, такими, как 

потребители или другими лицами по их поручению. Аудиты третьей стороны проводятся 

независимыми аудиторскими организациями, например такими, как органы, которые 

осуществляют сертификацию. Так как внутренний аудит является одним из процессов СМК, 

управление им должно осуществляться в соответствии с моделью PDCA (рисунок 1).  

Результаты внутренних проверок служат основой входных данных для анализа со 

стороны руководства и позволяют организации совершенствовать СМК и декларировать 

свое соответствие международным стандартам. 

 

 
Рисунок 1 – Модель PDCA в процессе внутреннего аудита 

 

Важно отметить, что внутренний аудит СМК является процессом систематическим, а 

это означает, что его проведение должно осуществляться в организации со строго 

определенной, запланированной периодичностью.  

Внутренний аудит СМК должен быть строго задокументирован – все его отдельные 

этапы, порядок выполнения, требования и результаты должны быть подробно описаны и 
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зафиксированы. В качестве свидетельства проведения проверок могут выступать документы, 

записи, фотографии и т.д. 

Внутренний аудит СМК является процессом, полностью зависящим от человека, 

поэтому особое внимание уделяется методам и принципам проведения внутреннего аудита.  

При проведении аудита используются следующие методы работы:  

 наблюдение – констатация факта, сделанная в ходе аудита и основанная на 

объективном доказательстве;  

 интервью – получение первичной информации об объекте аудита в виде ответов 

на вопросы;  

 анализ – последовательное и детальное рассмотрение какого-либо вопроса; 

 оценивание – определение степени соответствия объекта аудита установленным 

требованиям. 

Аудит опирается на ряд принципов, следование которым позволяет получить 

надежные и достаточные выводы на основании решений аудита, а также позволяет 

аудиторам, работающим независимо друг от друга, получать аналогичные решения при 

аналогичных обстоятельствах. Принципы проведения аудита: честность, беспристрастность,  

должная профессиональная тщательность, конфиденциальность, независимость, подход на 

основе фактов. 
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Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансируемая для создания 

оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывный 

кругооборот денежных средств, и возвращающаяся в исходную форму после завершения 

каждого оборота [1]. 

Управление оборотными средствами –  это составная часть управления в целом 

предприятием. Основная цель управления предприятием – это улучшение финансового 

состояния предприятия (достижение максимальной прибыли и возрастание стоимости 

фирмы). Эта же цель преследуется и при управлении оборотными средствами [2]. 

Актуальность данной темы обусловлено тем, что оборотные средства являются одной из 

составных частей имущества предприятия. Состояние и эффективность их использования – 

одно из главных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных 

отношений определяет новые условия их организации. Высокая инфляция, неплатежи и 

другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению 

к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблему 

эффективности их использования. 
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Для управления оборотными средствами на предприятии должна быть создана 

специальная группа, состоящая из специалистов, работающих в различных функциональных 

подразделениях, с возложением на нее обязанностей по анализу использования оборотных 

средств и выработке управленческих решений с целью их минимизации. 

Рассмотрим организационный механизм управления оборотными средствами на примере 

ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» (далее ОАО «ГМРЗ»). 

Финансовая экономическая служба занимает особое место в организационной структуре 

организации и играет особую роль в ее системе управления. Она является, с одной стороны, 

исполнителем одного из основных бизнес-процессов – процесса проведения расчетов с 

контрагентами, а с другой – оператором одновременно двух важнейших подсистем 

управления: подсистемы планирования финансово-хозяйственной деятельности и 

подсистемы управленческого и бухгалтерского учета.  

На третьей стадии кругооборота (сбыт) происходит реализация готовой продукции и 

оборотные средства принимают денежную форму. Поэтому для осуществления управления 

оборотными средствами на предприятии немаловажную роль играет отдел сбыта [2]. 

Функции отдела сбыта по управлению оборотными средствами: 

 управление складской структурой и транспортной логистикой; 

 управление складскими остатками (сырье и материалы, полуфабрикаты, готовая 

продукция); 

 участие в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов 

производства и реализации продукции; 

 выполнение плана реализации продукции; 

 учет отгруженной продукции; 

 разработка и проведение мероприятий по соблюдению режимов экономии, снижению 

сверхнормативных остатков готовой продукции; 

 разработка нормативов запасов продукции и контроль за соответствием их уровня по 

объему и номенклатуре установленным нормативам. 

Эффективная снабженческо-сбытовая политика проводится на основе маркетинга. 

Цель маркетинга – изучение потребностей рынка в целях максимального удовлетворения 

потребностей потребителей и обеспечение условий получения наибольшей прибыли 

предприятия от сбыта произведенной им продукции. В соответствии с этой целью в состав 

функции отдела маркетинга входят следующие основные задачи: 

 анализ состояния и прогнозирование развития рынка; 

 организация покупки материалов, сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

производства продукции; 

 организация продажи продукции предприятия; 

 развитие рынка, привлечение новых покупателей, изучение потребностей в иных 

типах услуг со стороны предприятия; 

 организация эффективной обратной связи от потребителей к производству, включая 

рассмотрение претензий потребителей. 

Общим координатором за деятельностью спецгруппы является ее руководитель, 

который в свою очередь должен подчиняться директору. 

Методы управления оборотными средствами, применяемые на ОАО «ГМРЗ»  

рассмотрим в таблице 1. 
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Таблица 1 – Методы управления оборотными средствами, применяемые в 

организации 

 

                                                    

Отделы 

     Методы 

Директ

ор 

Главный 

бухгалтер

-

начальни

к ФЭС 

Финансов

о-

экономич

еская 

служба 

Отдел 

маркети

нга и 

сбыта 

Отдел 

снабжен

ия 

1 Анализ существующего объема 

оборотных средств и их 

структурных составляющих, в т.ч.: 
 + + + + 

Анализ материально-технического 

снабжения; 
    + 

Анализ обеспеченности 

оборотными средствами; 
 + +   

Анализ эффективности 

использования оборотными 

средствами; 
 + +   

Анализ дебиторской 

задолженности; 
 + +   

Анализ состояния и 

прогнозирование развития рынка; 
   +  

Анализ складской структурой и 

транспортной логистикой. 
   +  

2 Определение целевого объема 

оборотных средств и эффективного 

объема их составляющих 
 + +  + 

3 Обеспечение эффективного 

использования оборотных средств, 

в т.ч.: 
 + +  + 

Управление денежными 

средствами; 
 + +  + 

Управление расчетами с 

заказчиками и поставщиками, 

управление дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

  +   

Управление складской структурой и 

транспортной логистикой. 
    + 

4 Организация системы контроля за 

состоянием и эффективностью 

использования ресурсов, 

вложенных в оборотные средства 

+ +    

Таким образом, организационный механизм управления оборотными средствами на 

ОАО «ГМРЗ» является достаточно эффективным, так как имеются все подразделения, 

необходимые для эффективного управления оборотными средствами, отсутствует 

дублирование функций. Это было достигнуто благодаря четкой регламентации деятельности 

всех служб. Однако на ОАО «ГМРЗ» не автоматизированы организационные процессы по 

управлению оборотными средствами,  что является существенным недостатком. 
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СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН) 

Рева І.О. 

студент гр. М -141 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ ім. академіка Ю. Бугая 

Науковий керівник викладач Петровська А.С.  

 

Країни, що розвиваються представляють сьогодні найчисленнішу і різноманітнішу 

групу країн у світовій економіці. Враховуючи велику кількість різних критеріїв при 

групуванні країн, що розвиваються, їх можливо поділити на наступні підгрупи:  

• найбільш розвинені країни з ринками, що формуються («emerging markets» - група з 

20–25 країн, які мають деякі характеристики розвинених економік, але ще повністю не 

відповідають їх стандартам, однак можуть стати розвиненими країнами в недалекому 

майбутньому); 

• найменш розвинені країни (група з 70–80 країн з низьким рівнем доходів, високим 

рівнем бідності, які мають необхідність в пільговому фінансуванні з боку таких 

міжнародних організацій, як МВФ та Світовий банк); 

• країни з середнім рівнем доходів і слаборозвиненими фінансовими ринками («fron- 

tier markets» - входить решта (близько 50) країн, що розвиваються) [4]. 

Термін «найменш розвинені країни» (далі, НРК) офіційно використовується ООН 

починаючи з 1964 року. З самого початку до них віднесли країни з дуже низьким рівнем 

доходу на душу населення і серйозними структурними проблемами економічного 

зростання.  

В 1971 році були визначені критерії для класифікації країн в якості НРК. З того часу 

вже діє шоста редакція критеріїв, які включають тепер: рівень валового національного 

доходу на душу населення за методом Світового банку; індекс людських активів (Human 

Asset Index, HAI), що вимірює рівень розвитку людського капіталу і розраховуєтеся на 

основі чотирьох рівнозважених показників (% населення, яке потерпає від недоїдання, 

рівень дитячої смертності, рівень середньої освіти населення і рівень грамотності дорослого 

населення); індекс економічної уразливості (Economic Vulnerability Index, EVI), що вимірює 

вразливість країни до зовнішніх економічних та екологічних потрясінь [3]. Крім того, для 

внесення до списку НРК потрібна згода самої країни. 

Починаючи з 1991 року комітет не включає до списку НРК країни з населенням понад 

75 мільйонів людей. З моменту створення групи, число НРК майже подвоїлось: з 25 в 1971 

році до 48 у 2016 році. Список виріс за рахунок того, що ряд країн отримали незалежність і 

зіткнулися з серйозними проблемами, які були, в деяких випадках, пов‘язані з руйнівними 

наслідками воєн і конфліктів (Еритрея, Південний Судан і Східний Тимор), а в інших – з 

тривалим погіршенням економічних умов (Ангола, Ліберія та Сенегал). Три країни: Гана, 

Папуа-Нова Гвінея і Зімбабве були рекомендовані Комітетом для отримання статусу НРК, 

але відмовилися від включення в список. Першою країною, яка вийшла з групи НРК в 1994 

році була Ботсвана, за нею пішли Кабо-Верде (2007) Мальдівські острови (2011) і Самоа 

(2014) [4]. 

Зараз номінантами на виключення з групи НРК є Вануату (2017), Екваторіальна 

Гвінея (2017) і Ангола (2021). З 48 країн більше 70% розташовані в Африці, 13 країн в Азії і 

Океанії і лише одна країна в Латинській Америці (Гаїті). 

Країни Африки, володіючи величезними ресурсами, у переважній своїй більшості, 

за винятком ПАР та Ботсвани на півдні, а також північно-африканських країн – 

Єгипту, Алжиру, Тунісу, Марокко, досі залишаються найбіднішими у світі. Історичною 

передумовою для такого розвитку стало, зокрема, колоніальне минуле континенту. 

Рушійним фактором колонізації Африки європейськими державами-метрополіями, яка 

розпочалась у другій половині ХІХ ст., було прагнення експлуатації природних ресурсів та 

населення континенту. Передбачалося, що завоювання колоній в Африці сприятиме 

створенню у метрополіях значної кількості робочих місць, що вирішить проблему безробіття 

в Європі, оскільки Африка стане великим ринком збуту європейської продукції; із 
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будівництвом залізниць, портів, промислових підприємств, що пов‗язувалося з переселення 

великої кількості населення Європи на Африканський континент. Однак, отримання 

прибутків від колонізації вимагало спершу значних інвестицій на розвідку і розробку 

природних ресурсів, створення інфраструктури, комунікацій, пристосування місцевих 

економік до потреб метрополій, на військове подолання протестів місцевих жителів та 

пошук ефективних способів примушення їх до роботи на колоніальні системи. Все це 

потребувало не тільки значних капіталовкладень, але й часу [1]. 

До Другої світової війни на політичній карті Африки було тільки 4 незалежні держави 

— Ефіопія, Ліберія, Єгипет та номінально Південно-Африканський Союз (сучасна 

Південноафриканська Республіка). І лише з 1992 р. остання колоніальна держава Африки — 

Намібія здобула незалежність. Тривала колоніальна залежність призвела до крайньої 

економічної відсталості країн. Слаборозвинуті африканські держави перебувають під 

економічним і політичним впливом розвинутих країн. Деякі африканські острови є 

володіннями неафриканських держав: острови Мадейра - автономія Португалії, острів Св. 

Єлени — володіння Великої Британії, острів Реюньйон — департамент Франції. У 1963 р. 

було створено Організацію африканської єдності, до якої входить 51 країна Африки; 45 країн 

Африки є асоційованими членами ЄС.  

Щодо офіційної допомоги розвитку (ODA) для НРК, то вона надається переважно на 

двосторонній основі країнами-донорами, які є членами Комітету сприяння розвитку 

Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD/DAC). У Стамбульській 

Декларації та Програмі дій для НРК на 2011–2020 роки, країни-донори OECD/DAC 

підтвердили свої зобов‘язання щодо НРК і погодилися надати від 0,15 до 0,20% свого ВНД в 

якості допомоги цій групі країн. У 2013 році загальний обсяг допомоги НРК з боку країн 

OECD/DAC склав близько $ 44,5 млрд., що відповідає 0,10% від сукупного ВНД цієї групи 

країн, а попередні оцінки за 2014 рік вказують на зниження обсягу двосторонньої допомоги 

до $ 38 млрд., що відповідає 0,09% ВНД [4]. У 2014 році тільки 8 з 30 країн членів 

OECD/DAC досягли цільового рівня в 0,15% (Бельгія, Данія, Фінляндія, Ірландія, 

Люксембург, Норвегія, Швеція і Велика Британія), а більше половини коштів отримали 8 з 

48 країн (Афганістан, Ефіопія, Південний Судан, Танзанія, Мозамбік, Бангладеш, М‘янма і 

Демократична Республіка Конго) [4] 

Варто відзначити, що досягнення оптимального варіанта розвитку декларують усі 

країни, хоча у кожної країни свій шлях розвитку. Концепцію сталого розвитку не можна 

вважати панацеєю від усіх проблем, тому що надвисокий рівень доходів, споживання 

продуктів харчування, умови життя та захисту населення розвинених країнах (США, 

Японія, ЄС) обернено пропорційні показникам країн Африки, Азії, Латинської Америки. 

Проблема полягає ще й у тому, що неможливо підняти рівень споживання бідних країн до 

рівня споживання заможних і розвинених країн, повторюючи шлях останніх, оскільки не 

вистачить ресурсів Землі. Потрібні нові, нестандартні підходи на основі сучасних 

технологій, інформаційної революції, ключі від якої знаходяться у технологічно розвинених 

країнах.  

До головних чинників, що створюють серйозну загрозу сталому розвитку народів, разом з 

економічними й екологічними віднесені такі глобальні проблеми, як хронічний голод; 

недостатнє харчування; іноземна окупація; збройні конфлікти; проблеми, пов‘язані з 

незаконними наркотиками; організована злочинність; корупція; стихійні лиха; 

незаконний обіг зброї; торгівля людьми; тероризм; нетерпимість і підбурювання до 

расової, етнічної, релігійної та іншої ненависті; ксенофобія, а також ендемічні, заразні та 

хронічні хвороби (ВІЛ/СНІД, малярія й туберкульоз) [2]. 

Новий порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 р., визначений 

Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 р., зумовлює необхідність активізації міжнародного 

державного і приватного фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються, та 

найбідніших країн світу, що є життєво важливим доповненням до національних зусиль у цій 

сфері. 

Міжнародне фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються, здійснюється за 

допомогою механізму, що включає сукупність таких заходів, як мобілізація міжнародних 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%A5%D0%86%D0%A5_%D1%81%D1%82._%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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державних і приватних ресурсів, їх акумуляція двосторонніми та багатосторонніми 

донорами, організація раціонального розподілу та контроль за їх використанням. В основі 

співпраці донорів та реципієнтів в цілях ефективного розвитку лежать принципи, 

підтверджені на 4-му Форумі високого рівня з підвищення ефективності зовнішньої 

допомоги (Пусан, Корея, 2011 р.): право на пріоритетність розвитку країн, що розвиваються; 

зосередженість на результатах; співробітництво в цілях інклюзивного розвитку; прозорість і 

підзвітність один одному [1, 3]. Використовуючи різноманітні форми надання допомоги 

(підтримку бюджету, проектів та програм), канали коштів до країн- реципієнтів (двосторонні 

та багатосторонні), фінансові інструменти (гранти, кредити, позики) донори спрямовують 

зовнішні фінансові ресурси до соціальної та економічної сфери, на захист довкілля і 

раціональне використання природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку країн, що 

розвиваються. 
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Промышленные компании сталкиваются с множеством проблем, связанных не только с 

достижением приемлемых экономических показателей, но и с возможностью 

выживания в условиях высокой неопределенности внешней среды. Для сохранения 

конкурентных позиций компания должна разрабатывать, производить и продавать 

продукцию с аналогичными (либо меньшими) затратами, чем у конкурента обеспечивая 

потребителя товаром с аналогичными (либо лучшими), чем у конкурента, потребительскими 

свойствами. Эту сложную задачу можно решить только на основе роста производительности 

труда. Повышение производительности труда в современных условиях становится 

практически безальтернативным источником обеспечения конкурентоспособности бизнеса за 

счет снижения издержек производства, накопления инвестиционного капитала, выполнения 

обязательств перед акционерами, работниками и государством. Оценка влияния 

производительности труда на конкурентоспособность предприятия позволяет утверждать, 

что главной задачей менеджмент компании является ориентация на более высокий, чем у 

конкурентов, уровень производительности. При этом следует исходить из того, что в 

современном понимании производительность отражает степень полезного применения не 

https://news.finance.ua/ua/news.
http://www.msu.edu.ua/visn/?p=2088&lang=uk
http://docplayer.net/73690157-Classification-of-developing-countries-into-the-world-economy.html
http://docplayer.net/73690157-Classification-of-developing-countries-into-the-world-economy.html
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только живого труда, но и используемых средств производства, т. е. характеризуется 

затратами как живого, так и совокупного (живого и овеществленного) труда [1]. В 

существующих условиях развития экономики эффективность использования живого и 

прошлого труда наиболее точно характеризует производительность совокупного труда. Рост 

этого показателя способствует увеличению прибыли, рентабельности и 

конкурентоспособности предприятий. 

Исследование отечественной экономической литературы современного периода выявило 

отсутствие единого подхода к пониманию сущности производительности труда. Согласно 

одному из подходов, производительность совокупного труда на внутрифирменном уровне – 

это показатель экономической эффективности функционирования затраченных в 

хозяйственной деятельности ресурсов, характеризующий вклад компании в приращение 

добавленной стоимости конечного продукта и отражающий степень прогрессивности 

управления, развития человеческого капитала, техники, технологии и науки. 

Производительность выступает как обобщенный измеритель, отражающий внутреннюю и 

внешнюю сторону деятельности компании. Внешний аспект отражает итоги 

функционирования компании – создание новой увеличенной добавленной стоимости и 

вклад, который она вносит в приращение добавленной стоимости отрасли и региона. 

Внутренний аспект отражает уровень эффективности использования имеющихся ресурсов и 

потенциал компании, ее возможности в улучшении результатов своей деятельности, 

повышении производительности и конкурентоспособности в перспективе [2]. 

Повышение производительности труда представляет собой процесс изменений и, как 

всякий процесс, требует управления. В качестве основных целей управления 

производительностью труда промышленных компаний можно выделить: повышение 

эффективности использования имеющихся ресурсов предприятия; укрепление и 

наращивание составляющих элементов потенциала предприятия как основы его 

конкурентоспособности в будущем. Процесс управления производительностью труда 

направлен на достижение ее целевых параметров и рассматривается как реализация 

следующих функций: измерение и оценка – планирование – организация – мотивация – 

контроль [3]. 

Первый функциональный блок в механизме управления производительностью труда 

включает оценку и измерение существующих показателей финансово-экономической 

деятельности предприятия (себестоимость реализованной продукции, выручка от 

реализации, прибыль). На этом этапе осуществляются анализ рыночной конъюнктуры, 

оценка позиции выпускаемого товара на рынке, определение необходимого уровня качества 

и состава услуг сервисного обслуживания для повышения конкурентоспособности товара на 

рынке, а также планируются желаемые результирующие показатели деятельности 

предприятия. Исходя из установившихся (или прогнозируемых) цен на рынке аналогичных 

товаров, планируемой прибыли от коммерческой деятельности определяются необходимая 

величина и направления снижения себестоимости продукции. При этом следует учитывать, 

что именно повышение производительности труда является одним из наиболее эффективных 

направлений снижения себестоимости продукции. 

Второй блок включает определение необходимого повышения производительности 

труда для снижения себестоимости до конкурентного уровня, выбор направлений 

повышения производительности, а также планирование мероприятий по достижению 

заданного уровня производительности труда.  

Третий блок – организация работы по повышению производительности труда – 

предполагает: разработку плана мероприятий и реализацию его по подразделениям с целью 

повышения эффективности использования имеющихся ресурсов; принятие решения об 

инвестициях; определение направлений и оптимизацию структуры вложений денежных 

средств для наращивания потенциала предприятия на перспективу. 

Четвертый блок предусматривает разработку системы мотивации работников к 

повышению производительности труда. Мотивация персонала строится на элементах 

стратегии мотивации персонала: оплата труда, льготы, компенсации, обучение, создание 

благоприятных условий труда, перспективы карьеры и др. Важным элементом 
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мотивирования работника в рамках процесса управления производительностью труда 

является использование программы премирования на основе выделения ключевых 

показателей эффективности.  

Пятый блок функциональный блок в механизме управления производительностью труда 

состоит в оценке и контроле полученных результатов реализации мероприятий по 

повышению производительности труда на предприятии. С этой целью осуществляется 

мониторинг показателей производительности труда и сравнение их с показателями уровня и 

динамики производительности труда у конкурентов. При наличии неблагоприятных 

отклонений немедленно принимаются меры воздействия на подсистему фактической 

реализации мероприятий. На этом уровне конкретные подразделения и исполнители, 

ответственные за проводимые мероприятия, проверяют ресурсное обеспечение, намечают 

меры по ликвидации отрицательных отклонений и оперативному контролю.  

Утверждение о том, что эффективность системы управления производительностью труда 

обеспечивает эффективность предприятия, подтверждено и теоретическим, и практическим 

опытом. Эффективное управление производительностью труда – это, прежде всего, 

конкурентное преимущество компании, которое труднее всего скопировать. Внедрение на 

уровне организации эффективного управления производительностью труда позволяет идти 

компании по пути развития и в условиях экономического кризиса и обеспечить себе 

преимущество перед конкурентами, не использующими такие технологии, либо не 

оказывающими их внедрению должного внимания. 
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Робота будь-якого підприємства чи установи безпосередньо залежить від якісного та 

кількісного складу персоналу і постійно пов‘язана з необхідністю його пошуків і відбору. 

Однією з основних функцій управління є  пошук і відбір кадрів, оскільки саме від людей 

залежать фінансово-економічні показники та конкурентоспроможність підприємства на 

ринку. Тому високих результатів підприємство досягає тоді, коли його штат 

укомплектований такими кадрами, які володіють відповідними знаннями та уміннями, 

мотивовані до узгодженої з цілями підприємства поведінки, для яких створено належні 

умови, тобто сформовано відповідну культуру підприємства [1]. 

Взагалі прийнято виділяти два джерела пошуку працівників: внутрішні та зовнішні 

джерела. В першому випадку компанія шукає необхідні кадри всередині себе, не виходячи на 

ринок праці. Але так, як в компанії не завжди є необхідні їй кадри, вона змушена звертатись 

до зовнішніх джерел пошуку та залучати нових працівників. Тому саме про зовнішні 

джерела піде далі мова, а точніші про інтернет платформи для працевлаштування, бо вони 

даквітень-березень 2017пект вибору кадрів ніж зовнішні джерела.   

Сучасні особливості пошуку та підбору персоналу умовно можна поділити на такі дві 

групи: масовий підбір персоналу і executive search. При масовому підборі персоналу 

організації, або компанії необхідно за короткий термін набрати досить велику кількість 
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нових працівників. Дані вакансії, як правило, однотипні. В основному це можуть бути: 

обслуговуючий персонал, робітничий персонал, продавці. Потреба в масовому підборі 

персоналу з‘являється у організації в трьох випадках: 

 старт роботи компанії (виробництва, торгівлі) або відкриття нової філії; 

 проектна робота, коли в організації потрібні працівники одного профілю для 

проведення заходу, акції або сезонної зайнятості; 

 при високій плинності персоналу або через зростання підприємства. 

Методи підбору персоналу високої кваліфікації, керуючої ланки умовно об‘єднують 

поняттям executive search. Це можуть бути позиції рівня як начальника відділу, так і 

генерального директора. Від цих кандидатів залежить успіх компанії, в них концентрується 

потенціал розвитку організації. Тому рекрутер використовує метод прямого пошуку 

персоналу, за конкретним запитом, з урахуванням всіх особливостей позиції і характеристик 

(як професійних, так і особистісних) фахівця, здатного впоратися з запропонованою 

роботою. 

В обох випадках пошуку та підбору персоналу буде доцільним використати такі сервіси 

як  work.ua i robota.ua. На сьогоднішній день це дві провідні компанії України у сфері 

працевлаштування, які мають дуже широкий спектр вибору своїх послуг в залежності від 

вашої потреби.  

Так лише на квітень 2018 року по всій Україні на work.ua було розміщено 71 189 

вакансій з них 47 536 нові,та 2 177 659 резюме з них 49 200 нових, натомість сайт відвідали 

близько 410 тис. осіб і було переглянуто 6 532 139 сторінок [2]. 

Натомість на robota.ua приблизно за такий же період, було переглянуто 33,6 млн. 

сторінок, 40 000 нових резюме, 1,5 млн. відгуків на вакансії [3]. 

Стосовно бази резюме, то тут дещо схожа картина в обох випадках, так robota.ua 

налічує 1,5 млн. резюме, а work.ua – 1,4 млн.  

   

 
Рисунок 1 – Порівняння показників діяльності за квітень-березень 2018 року 

 

Як видно з рисунку 1, то досить великої різниці між показниками немає, крім бази 

роботодавців і бази резюме, що значно більша в workа. 

Якщо ж брати до уваги цінову політику кожної з компаній, то тут досить важко її 

порівнювати, бо комплекс послуг який на перший погляд здається дуже схожим в обох 

компаніях при детальному дослідженні виявляється доволі складним. 

Так в обох компаніях є різні пакети програм (див. табл. 1): 
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Таблиця 1 – Ціни на послуги в robota.ua 

Пакети послуг 
Кількість публікацій, ціна (грн.) 

1 3 5 10 20 25 30 50 100 

robota.ua 

«Business» 299 499 - - - - - - - 

«Optimum» 790 1 390 2 190 3 990 12 490  15 490 17 860 26 740 

«Professional» - 2 990 4 790 6 990 15 460 - 18 376 23 460 33 860 

work.ua 

«Standard» 249 - 990 1 860 - 4 350 - 8 090 14 940 

«Standard Plus» 649 - 2 590 4 860 - 11 350 - 21 090 38 940 

«Premium» 1 990 - 7 960 14 920 - 34 820 - 64 670 - 

«Анонімна» 1 390 - 5 560 10 420 - 24 320 - - - 

 

Публікація Standard дозволяє розмістити вакансію на місяць. 

Публікація Standard Plus дозволяє розмістити вакансію на місяць і автоматично 

щотижня оновлює дату її розміщення. Кількість переглядів зросте у 3-5 разів. 

Публікація Premium — краще рішення, якщо потрібно максимально швидко закрити 

вакансію. Дозволяє розмістити вакансію на місяць, і перший тиждень буде виводити її вгорі 

результатів пошуку та в блоці «Гарячі вакансії». Кількість переглядів вакансії зросте в 5-7 

разів. 

Анонімна публікація дозволяє приховати назву вашої компанії в цій вакансії. 

Отже, якщо порівняти ціни на послуги, то варто відмітити, що work.ua значно 

дорожчий в всіх сегментах, крім позиції щодо 1 вакансії, тобто використання robota.ua є 

вигіднішим  з точки зору економії коштів, але зрештою остаточний вибір за споживачем.  
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В умовах переходу до сталого розвитку сучасного бізнес позиціонує себе не як носій 

соціального навантаження і боржник суспільства, а як соціальний інвестор, що націлений на 

одержання економічних результатів від соціальних заходів. 

Парадигма сталого розвитку на відміну від парадигми  індустріального суспільства 

включає в себе не лише пріоритет економічного зростання за будь-яку ціну, а й пріоритети 

соціальної та екологічної стабільності. Останні вийшли на перший план у зв‘язку з 

негативними наслідками попередньої системи господарювання, характерним для якої були 

«концентрація виробництва та населення, урбанізація, формування системи цінностей, 

орієнтованих на ефективність, раціональність безвідносно природного середовища. … За 

таких умов охорона навколишнього середовища підпорядковується економічному розвитку, 

що обумовлює принципову неможливість дієвого захисту навколишнього середовища» [2].  
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На сучасному етапі розвитку людства «сталий розвиток повинен забезпечувати 

гармонізацію та поєднання соціальних, економічних та екологічних цілей, їх реалізацію в 

єдиній соціо-еколого-економічній системі певної території (країни, регіону)» [3, с.210]. 

У забезпеченні сталості національних економік беруть участь як владні структури, 

суспільні інституції, так і підприємницький сектор. Проявом такої участі та активної позиції 

бізнесу щодо економічного, екологічного та соціального розвитку середовища діяльності є 

корпоративна соціальна відповідальність (КСВ). 

 В країнах ЄС солідарність і соціальна відповідальність державного та 

підприємницького секторів стали основою європейської стратегії зростання та зайнятості, а 

також нової стратегії ЄС «Європа-2020», яка спрямована на створення і збереження робочих 

місць, економного використання ресурсів, досягнення соціальної і територіальної згоди, 

довгострокового зростання економіки [5, с. 298].  

Слід зазначити, що у Євросоюзі питання КСВ вже досягли такої актуальності і рівня 

розвитку, що на законодавчому рівні закріплені не тільки параметри соціальної 

відповідальності, а й обов‘язковість соціальної (нефінансової) звітності для великих 

підприємств (на яких середня кількість працюючих протягом фінансового року, досягає 500 

осіб). Визначено також яка саме інформація має міститися у цих звітах [8]. 

Погоджуємося з Баюрою Д.О., який вважає, що об‘єднуючим і інтегральним 

показником КСВ може бути обсяг соціальних інвестицій бізнесу [4, с.212-213].   

У науковій літературі соціальні інвестиції визначаються як: 

- вкладення коштів в об‘єкти соціальної сфери з метою покращення рівня та якості 

життя людей через створення нових механізмів і технологій розподілу коштів серед 

різних верств населення з урахуванням їх вимог [7]; 

- вкладення фінансового капіталу, які забезпечують отримувачу можливість 

довготривалого виконання проекту чи програми. Результат соціального інвестування, 

на думку Краплича Р., відбивається у розвитку місцевості, захисті інтересів та 

забезпеченні головних потреб цільових груп населення, постійній опіці суспільних 

інституцій і постійному покращенні добробуту [6]. 

Спираючись на теоретичні розробки щодо соціальних вкладень підприємств, 

представлені у останніх роботах вітчизняних та закордонних науковців, соціальні інвестиції  

можна структурувати наступним чином (табл. 1). При цьому зазначимо, що важливе місце    

в структурі соціальних інвестицій бізнесу займають інвестиції у власний персонал.           

Вони відображають внутрішній рівень корпоративної соціальної відповідальності, 

охоплюють найбільш значущі для співробітників підприємства питання та спрямовані на їх 

вирішення. 

Таблиця 1 

Структура соціальних інвестицій підприємств 
Соціальні інвестиції бізнесу (СІ) 

Внутрішні соціальні інвестиції  

    (інвестиції у персонал) 

 

Зовнішні соціальні  

       інвестиції  

заробітна плата персоналу, премії, 

надбавки, бонуси; 

доходи персоналу від участі в капіталі; 

доходи персоналу від участі у 

прибутках; 

витрати на безпеку праці та організацію 

робочих місць 

 

податок на прибуток; 

екологічні платежі; 

соціальні проекти та програми, 

спрямовані на підтримку та розвиток місцевої 

спільноти; 

благодійність, спонсорство 

Соціальні інвестиції, що здійснюються як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні: 

витрати на розвиток різних сфер суспільного життя: освіти, науки, охорони здоров‘я, 

спорту, культури тощо; 

витрати на духовний розвиток та організацію відпочинку; 

покращення житлових умов; 

витрати на соціальну інфраструктуру. 

Джерело: складено автором на основі [1, с.131; 4, с. 217] 
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За останні роки розвитку бізнесу та підприємництва у Європі та й усьому світі 

накопичується досить великий досвід у використанні ЕRP технологій. В Україні ці 

інформаційні технології теж набули свого значення, але більше в сферах управління 

фінансами та розвитку підприємств аніж в управлінні персоналом.  

Для того щоб впровадити на підприємствах ЕRP- системи, потрібно для початку 

досягнути високого рівня розвитку. Та й рішення щодо їх функціонування приймають топ-

менеджери компанії. Рішення чи впроваджувати ЕRP- системи чи ні залежить від цілей 

розвитку, які ставить перед собою компанія і потреб керівництва. Для деяких компаній 

незалежно від їх масштабів впровадження систем управління персоналом може й взагалі не 

знадобитись.  

Коли компанія виросла, але в управлінні персоналом існують проблеми, то 

необхідно задіяти могутню ЕRP – систему. Звичайно наскільки вона ефективно буде 

працювати на підприємстві залежить насамперед від топ-менеджерів та керівництва. Так що 

ж таке ЕRP – система? 

ЕRP ( Enterprise Resource Planning) – система загального планування ресурсів 

підприємства, яка виконує завдання ефективного управління всіма сферами, й аспектами 

його діяльності. ERP – система допомагає інтегрувати всі відділи та функції компанії в єдину 

систему, при цьому всі департаменти працюють з єдиною базою даних і їм простіше 

обмінюватися між собою різною інформацією[1]. 
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 ERP-системи відносять до найбільш складних і дорогих програмних рішень для 

автоматизації процесів управління підприємством. Упровадження ERP займає кілька років, 

при цьому значна частина проекту складається з консалтингових заходів. Вартість подібного 

рішення обчислюється в десятках мільйонів доларів США. 

Організація, яка оперативно і якісно вирішує завдання, пов'язані з управлінням 

виробництвом, уже має великі переваги перед своїми конкурентами. Грамотний підхід до 

реалізації проекту впровадження системи планування ресурсів підприємства ERP допоможе 

змінити в кращу сторону показники загальної ефективності ведення бізнесу. 

Безумовно, західні розробники вклали в створення даних HR-модулів величезні 

людські та матеріальні ресурси, а також накопичили досвід їх впровадження на сотнях і 

тисячах зарубіжних підприємств. У той же час існують певні обмеження для поширення цих 

модулів на українських підприємствах (не беручи до уваги такі фактори, коли власниками 

підприємства є західні інвестори, а впроваджувана система прийнята в якості 

корпоративного стандарту). Основними з цих обмежень є висока ціна впровадження і 

підтримки (наприклад, вартість розрахунку зарплати для одного співробітника підприємства 

може досягати декількох тисяч доларів); функціональна надмірність (наприклад, дані HR-

модулі включають такі незатребувані поки на українських підприємствах функції, як 

індивідуальне планування службового зростання співробітника підприємства; відображення 

довгострокових тенденцій в потенціалі співробітника; облік зниження кваліфікації 

співробітника (залежно від тривалості його перерви в роботі за спеціальністю), впливає на 

розмір його зарплати; планування заходів з підвищення кваліфікації персоналу із завчасним 

резервуванням приміщень та ін.); недостатня швидкість адаптації до динамічно змінюючого 

українського законодавства (особливо податкового); в деяких випадках недостатня повнота 

локалізації інтерфейсів[2. с.429]. 

На вітчизняному ринку поширення одержали такі ERP-системи, як SAP R/3, BAAN, 

Oracle, рішення для середніх підприємств Concorde XAL, Axapta і т. п. Кожний із цих 

програмних продуктів має цілу низку унікальних властивостей, які роблять їх найбільш 

адаптованими під певні галузі діяльності. Модулі управління персоналом із цих систем 

мають увесь необхідний функціонал для стратегічного й оперативного управління 

людськими ресурсами. Управління персоналом у ERP-системах тісно взаємозалежне з 

іншими управлінськими процесами. Для українського споживача такі системи пропонують 

широкі можливості щодо адаптації програмних продуктів для потреб конкретного 

підприємства. Однак, незважаючи на свою гнучкість, західні системи управління (будь-які) 

припускають якийсь алгоритм прийняття рішень, який повинен бути присутнім на 

підприємстві. Для успішного впровадження таких систем потрібно провести реінжиніринг 

усієї системи управління підприємством. Далеко не кожний менеджер здатний дозволити 

собі в корені змінити всю ідеологію управління підприємством. Саме це (а не висока 

вартість) вважається причиною невдалих упроваджень ERP-систем.  

На світовому ринку відомі також такі системи керування персоналом як "my SAP 

Human Resourses" S(mysap HR) і "Peoplsoft". Під маркою "Peoplsoft" представлено кілька 

програмних продуктів. Серед 190 них система класу ERP (за функціоналом близька до 

"важких" ERP), а також окремий програмний продукт для автоматизації управління 

персоналом. Розроблювачі заявляють, що це рішення підходить для потреб підприємств 

будь-якого розміру, значний натиск робиться на невисокі витрати, пов'язані із 

упровадженням. Система "mysap HR" орієнтована на невеликі підприємства, щоправда, в її 

описі вказана можливість масштабування системи у випадку розвитку підприємства. 

Алгоритми управління, закладені в my SAP Human Resourses і Peoplsoft, орієнтовані на 

західні компанії, які реалізують стандартну для Європи й США модель менеджменту. 

Управління персоналом в Україні часто будується не тільки за іншими, часто унікальним 

правилами, але ще й ускладнене заплутаною системою звітності перед різними державними 

структурами.  

Використання модуля управління персоналом "Oracle Applications R11" (Oracle 

Human Resources) дозволяє вирішувати завдання планування організаційних змін, 

включаючи моделювання структурних і посадових ієрархій організації (ситуаційний аналіз 
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"що якщо"). Крім того, у системі передбачене планування структурних підрозділів, опис 

розряду, посади, позиції, ведення довідників. В Oracle Human Resources також реалізований 

персональний облік співробітників і кандидатів з повним записом їх професійних якостей 

(для оптимального використання трудових ресурсів), даних для нарахування зарплати, даних 

про використання робочого часу, послужного списку співробітників, потреби в підвищенні 

кваліфікації й результатів навчання співробітників. 

На ринку програмних продуктів активно просувається комплексна система 

управління "Axapta". Вона забезпечує співробітникам підприємства роботу з усією 

необхідною інформацією. Для вирішення завдання управління мотивацією персоналу Axapta 

надає відповідні інструменти. За твердженням осіб, які впроваджували систему, на відміну 

від спеціалізованих систем вона повністю інтегрується з обліковою й плановою системою 

підприємства. Основний принцип управління – "працювати від мети". Саме так 

організовується робота модуля HR Management (HRM) в Axapta[3. с.190]. 

Система ERP дає змогу підприємствам ефективно управляти людськими ресурсами, 

поліпшити якість пошуку й набору кадрів, раціонально розподілити робочий час 

працівників. Отже, система планування ресурсів підприємства ERP для українського 

підприємства - це могутній інструмент для управління персоналом підприємства. 
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Серед диференціації менеджменту за сферами управління одне з головних місць в 

умовах сьогодення займає менеджмент персоналу. Пояснюється це тим, що на сучасному 

етапі розвитку суспільства докорінно змінилась роль людини в процесах продукування 

матеріальних і нематеріальних благ. Як відмічають І.С. Алакоз та Л.В. Кравцова [1], які б не 

були прекрасні ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови, без добре 

підготовленого і організованого персоналу високоефективної роботи домогтися неможливо. 

Як показує практика, персонал – найскладніший об‘єкт управління. Справа в тому, що 

кожна людина наділена не лише знаннями, уміннями та навичками певного рівня, але й 

бажанням/небажанням застосовувати їх на практиці. В такому випадку працівник, як елемент 

керованої підсистеми в сфері управління персоналом може перебувати аж у 8-ми різних 

станах (див рис. 1).   

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Альтернативні стани людини як елемента керованої підсистеми 
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Джерело: побудовано автором за [4] 

Так от в залежності від того, в якому стані знаходиться більшість елементів керованої 

підсистеми, ефективність реалізації управлінського рішення може коливатись в межах від 

100 до 0 відсотків. Нерозуміння, несприйняття, опір, небажання виконувати управлінське 

рішення взагалі, чи в окремих якихось аспектах, відсутність зворотного зв‘язку в ході 

виконання рішення – все це специфіка саме управління персоналом. Іншим видам 

менеджменту подібні реакції з боку керованої підсистеми не властиві. 

Може скластись враження, що всі ці бажання/небажання, нерозуміння, несприйняття, 

опір – дрібниці й застосувавши авторитарний стиль управління можна легко досягти 

поставленої мети. Він передбачає, що ухвалені на верхніх рівнях управління рішення 

надходять униз як директиви, які не підлягають обговоренню – їх потрібно чітко виконувати. 

Формально відповідальність покладена на управлінську ланку, яка приймає рішення й 

контролює виробничий процес, але реально в трудових колективах з авторитарним стилем 

управління при невдачах завжди виникає феномен «перекладання» відповідальності на нижчі 

рівні, тобто на виконавців [2]. На практиці ж не кожен керівник і не у всіх випадках може 

вдаватись до авторитарного стилю управління оскільки: 

а) керівникам із таким стилем управління повинні бути властиві завищена самооцінка, 

самовпевненість, агресивність. Вони повинні здійснювати тотальний контроль за роботою 

підлеглих, мати схильність до стереотипів, безкомпромісно сприймати підлеглих та їх дій; 

б) трудовий колектив, як спільнота живих істот схильний до адаптації. 

Найкращий, на нашу думку, вихід – до прийняття кожного управлінського рішення 

збирати та аналізувати по можливості максимальну кількість інформації. Без сумніву, 

управління персоналом не може ефективно функціонувати без достатньо оперативної, 

надійної, своєчасної та достовірної інформації. Інформація – основа управлінського процесу, 

й від того наскільки вона досконала, релевантна, у багатьох випадках залежить якість 

управлінських рішень в сфері управління персоналом.  

Інформаційна діяльність менеджера, як відмічають О.Л. Драчева та Л.І. Юліков, 

вимагає від нього чіткої організації процесу збирання, аналізу і обробки інформації, при 

чому він повинен вміти визначати важливість або другорядність інформації, що надходить. 

Досвідчений менеджер повинен уміти впорядковувати комунікації та обмін інформацією в 

межах підприємства чи фірми [3]. 

На нашу думку, в сфері управління персоналом в першу чергу слід збирати, аналізувати 

і обробляти наступну інформацію: 

1) про типи працівників (див. рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні типи працівників 

Джерело: [3] 

Найкращими працівниками, з якими вдасться реалізувати управлінське рішення якщо 

не на 100 то майже на 100 відсотків є «зірки», оскільки за високого інтелектуального 

потенціалу вони володіють високою працездатністю. Однак доволі цінними є і «робочі 

конячки». Вони люблять і вміють працювати. З проблемними працівниками менеджеру 

доводиться багато працювати, щоб спрямувати їх талант у потрібне русло, привчити їх до 

високопродуктивної праці. А щодо працівників з умовною назвою «мертва деревина», 

більшість з яких можна описати станом «не знаю, не умію, не хочу», вони реальна 

перешкода реалізації управлінських рішень у сфері управління персоналом. Від таких 

працівників бажано позбутись; 
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2) про ролі в трудовому колективі (див. рис. 3) 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ролі в трудовому колективі 

Джерело: побудовано автором за [4] 

Вважається, що трудовий колектив буде ефективно функціонувати за повного 

розподілу й добросовісного виконання зазначених на рис. 3 ролей. Якщо ж кількість членів 

трудового колективу виявиться меншою восьми, то комусь з працівників доведеться 

одночасно виконувати декілька ролей одночасно, що як правило, може сприяти 

нестабільності.  

Однак, щодо ролей працівників у трудовому колективі, то менеджер повинен чітко 

розуміти, що існують дві позиції внутрішнього ставлення до власної ролі. Перша позиція 

передбачає повне «входження» особистості в свою роль, виконання її як би автоматично. 

Друга позиція – це поста «демонстрація» очікуваної ролі. В першому випадку роль 

оволодіває особистістю, а в другому особистість оволодіває роллю, використовуючи її як 

інструмент, як засіб перебудови своєї поведінки у різних ситуаціях. Різниця у першому і у 

другому випадках криється у внутрішньому ставленні до ролі. 

Володіючи такою інформацією менеджер з персоналу може успішно виконувати свою 

роботу – приймати й ефективно реалізовувати управлінські рішення. 
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Перехід торгівлі до застосування прогресивних методів продажу товарів, насамперед 

– самообслуговування, який відбувся у ХХ ст., пов‘язаний з підвищенням ролі покупця в 

здійсненні торгово-технологічного процесу магазину, здобуття ним права і можливостей 

самостійного огляду і вибору всіх представлених у торговельному залі товарів. В умовах 

загострення конкуренції на ринку окремі виробники товарів у США з середини 60-х років 

почали використовувати технологію мерчандайзингу як один із ефективних маркетингових 

інструментів боротьби за покупця [1, с. 493]. Мерчандайзинг (від англ. merchandise – 

торгувати або товарознавство; ing – надає динамічність поняттю, подаючи процес торгівлі як 

активний засіб комунікації) почав розвиватися в Україні з кінця 80-х років ХХ ст., але 

особливої популярності він набув останніми роками. Це відбулося внаслідок удосконалення 
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та насичення ринку і загострення конкурентної боротьби між підприємствами за 

прихильність покупців.  

В сучасній науковій літературі існує безліч визначень терміну «мерчандайзинг», 

кожне з яких окреслює особливості та напрями його застосування. Так, К. Канаян та Р. 

Канаян розуміють під мерчандайзингом маркетинг в роздрібній торгівлі, розроблення та 

реалізацію методів і технічних рішень, спрямованих на вдосконалення пропозиції товарів в 

тому місці, куди  споживач традиційно приходить з ціллю здійснення купівлі [2, с. 15]. 

Оксфордський тлумачний словник бізнесу (A Concise Dictionary Of Business) визначає 

мерчандайзинг як збутову політику роздрібного торговця, просування і збут в магазині 

певних товарів. [2, с. 11]. Французька Академія комерційних наук розглядає мерчандайзинг 

як галузь маркетингу, в яку входять методи продажу, які дозволяють представити певний 

товар чи послугу потенційному покупцеві в найбільш вигідних матеріальних і психологічних 

умовах. Згідно з цим визначенням мерчандайзинг спрямований на те, щоб замінити пасивне 

представлення товару чи послуги активним, використовуючи всі засоби, які можуть 

посилити привабливість продукту: оформлення, упаковка, викладка тощо [4, с. 36]. А от в 

сучасному розумінні під мерчандайзингом розуміють прикладну науку, яка втілює в собі 

знання про методи торгівлі і реклами, логістики, психології і соціології, принципи дизайну і 

композиції. Це комплекс «маркетингу в стінах магазину», який включає програми зі 

стимулювання збуту, маркетингові комунікації, управління поведінкою покупців в 

торговельному залі [2, с. 17]. Варто зазначити, що на сучасному етапі мерчандайзинг може 

застосовуватися в магазинах різного типу і для активізації продажу товарів різноманітних 

груп. 

Трактуючи поняття мерчандайзингу, автори по-різному підходять і до обґрунтування 

та класифікації його інструментів. Більшість авторів до основних інструментів 

мерчандайзингу відносять space-management, тобто викладку товарів; POS designing – 

рекламні елементи в просторі магазину; stock-control, функція цього інструменту полягає в 

забезпеченні необхідної і достатньої кількості товарів в торговельному залі [5, с. 35]. Крім 

того, серед ключових інструментів мерчандайзингу виділяють дизайн магазину (внутрішній 

та зовнішній), товарний асортимент, планування магазину, колір, освітлення, імідж тощо [6, 

с. 661]. 

До внутрішніх рекламних засобів, що спрямовані на інформаційну підтримку товарів 

можна віднести усі види POS (Point of sale) & POP (Point of purchase) матеріалів. Спеціалісти 

з мерчандайзингу стверджують, що реклама в місцях продаж повинна нагадувати споживачу 

про існування певної марки, викликати в його пам‘яті ті персонажі, які асоціюються з її 

рекламою (герої відеороликів, плакатів). Вона також повинна забезпечити потенційного 

покупця додатковою інформацією на користь вибору ним того чи іншого товару. Як 

стверджують фахівці, в проведені реклами в місцях продаж зацікавлені, в першу чергу, 

виробники чи власники торгових марок. Але не менш вигідна вона і для роздрібних 

торговців [11, с. 39]. Серед основних функцій, які виконують POS-матеріали виділяють 

інформаційну, приваблюючу та орієнтуючу. Але, в першу чергу рекламні матеріали 

інформують покупця в торговельному залі та привертають його увагу. 

Отже, POS (Point of sale – місце продажу) & POP (Point of purchase – місце покупки) 

матеріали – виступають основним комунікаційним засобом мерчандайзингу, який 

спрямований на приваблення клієнтів та інформаційну підтримку товарів. POS & POP – це 

матеріали, що сприяють просуванню бренду або товару на місцях продажів. До основних 

видів POS & POP матеріалів належать: воблери, цінники,  стопери, промостойки, 

диспансери, пластикові лотки, прапорці, упаковка, наклейки, декоративні магніти, підставки 

під кухлі, чашки, склянки, постери, пластикові папки, портфелі, календ арики, листівки, 

лінійки, брелоки, закладки, та інші сувенірні вироби поширені в місцях продажів. 

До комунікаційних засобів торгового залу також відносять: 

- підлогову графіку, стікери (рекламні наклейки), гірлянди, мобайли (рекламні 

зображення великого формату) і джумбі (об‘ємні конструкції, формою 

повторюють просувний товар, збільшений в масштабі в кілька разів); 
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- диспенсери – фірмова ємність будь-якого обсягу або підставка для товарів, вони 

привертають увагу, стимулюють продажі, можуть використовуватися в тактиці 

надання товару «навалом» або служити основою декоративного викладення; 

- етажерки і гірки, а також кишеньки для рекламно-друкованої продукції; 

- тумби або спеціальні стійки для виставок, презентацій і дегустацій; 

- виставкові стенди, часто застосовуються при великих маркетингових компаніях; 

- плакати, які можуть бути різних розмірів і різними за технічними властивостями 

(зазвичай наклейко вий основні). 

При чому кожен вид POS & POP матеріалів має займати відповідне місце на торговій 

площі. Місце розміщення POS & POP матеріалів представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Місце розміщення різних типів POS & POP матеріалів 
Тип POS & POP 

матеріалів 

Стисла характеристика Категорія торговельної 

точки 

Місце розміщення 

Воблер  Від англ. wobble – 

гойдатися – вирізане з 

картону зображення 

товару з логотипом марки. 

Кріпиться до основи за 

допомогою тонкої 

пластикової стрічки 

Усі категорії За ходом руху потоку 

покупців. На полицях, 

стелажах близько від 

продукту. У зоні біля 

каси, в місці 

розрахунку, на вітрині 

тощо 

Шелфтокер Від англ. Shelf – полиця та 

token  

Знак , символ – 

прикріплений до полиці 

кутник, на якому 

зображений логотип 

Супермаркет, великий 

магазин, маленький 

магазин 

На полицях, стелажах, 

безпосередньо під 

виставленою 

продукцією 

Хардпостер Від англ. Hard – твердий 

та poster – плакат – 

рекламні плакати 

Великий магазин, 

маленький магазин 

За ходом руху покупців. 

На стінах, колонах, 

боках полиць, стелажів, 

у проміжках між 

полицями 

Стопер Від англ. Stop – 

зупинитися – різного 

розміру і форми предмети 

(наприклад, біля входу в 

кафе зображення кухаря 

на картоні) 

Супермаркет, гастроном За ходом руху покупців 

з боків полиць для 

розділення груп 

продуктів, перед входом 

до відділу 

Брендскотч Від англ. Brand – клеймо, 

марка – стрічка з 

логотипом, приклеєна 

збоку полиці 

Кіоск, супермаркет, 

великий магазин, 

маленький магазин, 

лоток 

Безпосередньо під 

виставленою 

продукцією 

Отже, POS & POP матеріали є інструментами мерчандайзингу, які забезпечують 

інформаційну підтримку товарів та спрямовані на максимізацію обсягу реалізації товарів. 
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Трудова міграція громадян за кордон є важливою проблемою державного рівня і за 

останні роки набуває всебільшої актуальності. Оскільки вона суттєво впливає на соціально-

економічний розвиток як країн, з яких виїздять, так і країн, що приймають трудових 

мігрантів. Трудова міграція здійснює перерозподіл робочої сили між державами, змінює 

склад трудових ресурсів, що значною мірою впливає на ситуацію на ринках праці кожної з 

країн та загострює демографічну ситуацію. Без усвідомленого регулювання цих процесів 

ризики є невідворотними як для соціальної сфери, так і для економіки країни.  

Дослідження міграційних процесів проводяться на мікро- та макрорівнях. 

Особливостям міграційних процесів на макрорівні приділяли увагу М. Грінвуд, К. Кері, У. 

Ізард, А. Роджерс, У. Вадицький, І. Лоурі, а на макрорівні: О. Старк, Т. Хагерстран, К. 

Еспіноза, Д. Тейлор, Л. С‘яастад. Українські вчені, які досліджували взаємозв‘язки між 

трудовою міграцією та соціально-економічним розвитком території: О.А. Малиновська, 

Е.М. Лібанова, О.В. Позняк, С.І. Пирожков, Р.Д. Стаканов.  

Метою дослідження є визначення наслідків трудової міграції для економічного 

розвитку України та формування пропозицій щодо удосконалення інструментів 

регулювання міграційних процесів. 

Міграція являє собою процес переселення працездатного населення до інших держав 

на один рік і більше. Міграція робочої сили для України є особливою загрозою, що 

поясняються нестабільністю економічної і політичної ситуацій, стрімким підвищенням рівня 

безробіття [4]. Явище трудової міграції притаманне всім країнам, масштаби залежать від 

стабільності соціально-економічної ситуації. Під трудовою міграцією слід розуміти 

переміщення у просторі, що здійснюються індивідами для підвищення рівня життя на основі 

більш вигідного використання власної робочої сили без зміни постійного місця проживання 

[8]. 

Відповідно до нещодавно оприлюдненого звіту ООН, населення України, включно з 

Кримом, у 2017 році дорівнювало 42,2 млн. людей. Україна входить до п'ятірки країн за 

темпами скорочення населення. Організація прогнозує, що до 2050 року населення 

скоротиться на 18% (до 36,4 млн.). За даними Міжнародної організації з міграції, за 

кордоном працює 5,8 млн. українців (найбільша кількість – у Польщі) [3].  

Американська компанія «Bloomberg» назвала основні причини трудової міграції 

українців. Серед них: військові дії на Донбасі, девальвація та постійна корупція. Головним 

чинником переїзду за кордон залишається різниця в оплаті праці: в Україні середня зарплата 

становить близько €250, в Росії – €500, в ЄС у 2018 році перевищила €1500 (у Польщі – 

€750, Чехії – €870, Німеччині – €2300, Італії – €1760, Ірландії – €2500) [7].  

Міграція робочої сили має для економіки України невтішні наслідки [5]: 

- Зменшення можливостей власного розвитку внаслідок відтоку кваліфікованих 

кадрів і фахівців в більш привабливі країни; 

- Зниження загальної конкурентоспроможності на ринку праці в результаті відтоку 

кваліфікованих робітників; 

- Висока вірогідність випадків приховування мігрантами доходів і ухилення від 

податків;  

- Порушення соціальних зв'язків, руйнування інфраструктури; 
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- Зменшення надходжень до бюджету як слідство скорочення кількості потенційних 

платників податків. 

Євген Уткін, президент KM «Core», під час Форуму економічної свободи 2017 

зауважив, що з кожним висококваліфікованим спеціалістом, який їде з країни, втрачається 

близько $1 млн. капіталізації [6].  

Однак, вплив міграційних процесів може мати і позитивний вплив на різні сфери 

господарювання:  

- Зниження напруги на внутрішньому ринку праці завдяки експорту надлишкової 

робочої сили; 

- Зростання рівня життя і добробуту залишених вдома членів сімей і утриманців 

мігрантів за рахунок переказів; 

- Підвищення техніко-економічного рівня виробництва внаслідок праці більш 

кваліфікованих емігрантів, що повертаються на батьківщину з розвинених країн; 

- Збільшення валютних надходжень до країни за рахунок приватних переказів 

емігрантів. 

За даними НБУ, українці стали менше пересилати грошей з-за кордону і більше - 

всередині країни. При цьому кожен третій долар ($ 2,378 млрд.) – це переклади з-за кордону, 

насамперед від заробітчан в Європі. Таке валютна підживлення має велике значення для 

економіки країни. В 2017 році українці переслали один одному $ 7,12 млрд., що на $ 656 

млн. більше, ніж у 2016 році. Відтік валюти за кордон став меншим (всього $ 286 млн.). 

Найбільше коштів надійшло з РФ – 21,7% і США – 15,6%. Аналітик ГК «Forex club» Андрій 

Шевчишин визнає, що валютні перекази зміцнюють курс гривні, але не вважає їх внесок 

значним в масштабах країни [2]. 

Проте український уряд має прикласти чимало зусиль, щоб ці кошти приносили 

користь для економіки. Потрібно розробити систему заходів, суть якої буде базуватися не на 

примусі, а на зацікавленості: 

- надавати мігрантам дозволи на відкриття валютних рахунків із встановленням на 

них вищих відсотків; 

- підписати договори з країнами, в яких знаходиться найбільша кількість мігрантів 

про надання можливості для них відкривати рахунок в банку для легального переказу 

коштів на батьківщину;  

- налагодити випуск державних цінних паперів, деномінованих в іноземну валюту, зі 

встановленням вигідних процентів і обмінних курсів; 

- створити механізм для вирішення проблем на місцях шляхом спрямування 

грошових переказів мігрантів (будівництво освітніх закладів, лікарень, ремонт доріг). 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для подолання 

міграції необхідно забезпечити умови для поширення легального працевлаштування, 

забезпечити права та соціальний захист працівників, створити робочі місця в тих галузях, де 

сьогодні використовується праця мігрантів в Європі, радикально переглянути механізм 

оплати праці.  
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Аналіз сучасної демографічної ситуації в Україні с кожним роком показує негативну 

динаміку. Вона характеризується не лише депопуляцією, але вже набула характеру гострої 

демографічної кризи. Актуальність демографічної проблеми для України полягає насамперед 

в тому, що наразі триває не тільки скорочення населення, а й погіршується стан здоров‘я 

суспільства в основному працездатного віку. Це виявляється насамперед  у зниженні 

середньої тривалості життя.  

На сьогодні Україна вже перетнула межу зниження народжуваності, за якою 

відбувається незворотнє руйнування демографічного потенціалу країни, що призводить до 

втрати умов для відновлення чисельності населення. Україна увійшла в десятку країн світу з 

найвищими темпами скорочення населення (більш ніж на 15% до 2050 р.). Процес зниження 

народжуваності у сучасних умовах має глобальний характер і зумовлений низкою 

економічних, соціальних, біологічних, екологічних причин. Також однією з головних її 

причин є проблеми безпеки: якщо людина відчуває тривогу і хвилюється за свою безпеку, 

вона не має бажання продовжувати рід. Тобто, нормальна людина в умовах війни просто не 

схильна до народження дітей. 

Демографічна криза в останні десятиліття охопила майже всі країни світу. Уряди 

деяких держав, зважаючи на таку негативну тенденцію, проводять відповідну міграційну 

політику, добиваючись компенсації втрат за рахунок мігрантів. Але корінне населення в них, 

скорочується. Це практично всі європейські держави, а також США, Росія, Японія і кілька 

інших країн [1]. 

Метою статті є дослідження стану демографічної ситуації в Україні та  виявлення 

основних її причин. 

За даними Державної служби статистики України чисельність наявного населення в 

Україні, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 42346,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 

2018р. чисельність населення зменшилася на 40,1 тис. осіб. Залишається суттєвим 

перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 56 

живонароджених. Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення 

антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування 

території Криму [2]. 

У 2017 році чисельність населення України зменшилася внаслідок природного та 

міграційного рухів населення на 176,0 тис. осіб, у тому числі міського – на 102,7 тис., 

сільського – на 73,3 тис.  

Чисельність чоловіків на 1 січня 2017 року становила 19644,6 тис. осіб, а жінок – 

22770,3 тис.; у розрахунку на 1000 чоловіків припадає 1159 жінок (у міських поселеннях – 

1179, у сільській місцевості – 1116).  

В Україні сформувалася структура населення, для якої характерна висока питома 

вага осіб старшого віку і низька молодшого. На 1 січня 2017 року чисельність осіб у віці 0–15 

років становила 16,2% загальної чисельності постійного населення, у віці 60 років і старше – 

22,5%, у віці 16–59 років – 61,3%.  
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Вікова структура визначає демографічне навантаження: станом на 1 січня 2017 року 

на 1000 осіб у віці 16–59 років припадало 265 осіб у віці 0–15 років та 367 осіб у віці 60 років 

і старше. У міських поселеннях відповідні показники значно нижчі (250 і 358 осіб), ніж у 

сільській місцевості (299 і 391 особа).
  

У найближчі 10 років дисбаланс між працюючими і соціально незахищеними стане 

критичним. На 1 працівника припадатиме 2-3 утриманця. Пенсійний вік буде підвищуватися 

кожні 2-3 роки, усе більше українців не доживуть до виходу на пенсію. Підростаючому 

поколінню доведеться працювати вдвічі більше, щоб утримувати старіюче населення. При 

цьому рівень їхніх доходів та якість життя залишиться одними з найнижчих в Європі [3]. 

Середній вік населення України становив 41,1 року (чоловіків – 38,3, жінок – 43,5). 

Медіанний вік – 40,5 року (чоловіків – 37,3, жінок – 43,6). За статистикою, як і 25 років тому 

жінок в Україні більше, ніж чоловіків. Крім того, за останні 25 років українці стали пізніше 

заводити дітей. Тепер жінки народжують переважно у віці 25-29 та 30-34 роки [2].  

Смертність населення у сільській місцевості значно вища, ніж у міських поселеннях: 

17,6 померлих на 1000 наявного населення у сільській місцевості проти 13,2‰ у міських 

поселеннях. Серед причин смерті населення перше місце посідали хвороби системи 

кровообігу (67,2% загальної кількості померлих), друге – новоутворення (13,5%), третє – 

зовнішні причини смерті (5,4%). Смертність чоловіків вища, ніж жінок: 15,5
1
 чоловіків і 

14,0
1
 жінок на 1000 осіб відповідної статі. Водночас рівень смертності чоловіків перевищує 

рівень смертності жінок від зовнішніх причин більше ніж у чотири рази, від деяких 

інфекційних та паразитарних хвороб, а також від хвороб органів дихання – майже втричі, 

розладів психіки та поведінки, від хвороб органів травлення – удвічі, від новоутворень, 

хвороб нервової системи – у 1,5 раза [2].  

Для розуміння глибин сучасної демографічної кризи і визначення шляхів зменшення 

її впливу на розвиток українського суспільства слід проаналізувати головні, на наш погляд, 

причини демографічної кризи в Україні [4]: 

1. Низька заробітна плата у більшості працівників, якої недостатньо для відтворення 

робочої сили. 

2. Надзвичайно низький рівень пенсійного забезпечення. 

3. Інфляція, яка в післяреформений період стала постійною веде до зниження й так 

невисоких реальних доходів населення. 

4. Постійно зростаючі тарифи за житлово-комунальні послуги.  

5. Високий рівень безробіття в сучасній Україні. 

6. Погіршення здоров‘я населення у зв‘язку з погіршенням якості харчування. 

7. Зниження рівня медичного обслуговування. 

8. Робоча міграція населення. 

До 2050 року населення України скоротиться на 18 % - з 44,22 млн до 36,42 млн 

чоловік. Такі дані опубліковано у щорічному прогнозі ООН щодо демографічної ситуації у 

світі. Це означає, що Україна належить до першої десятки країн світу, яким загрожує 

демографічна катастрофа. До десятки країн, яким найбільше загрожує скорочення населення, 

також увійшли Болгарія, Латвія, Молдова, Хорватія, Литва, Румунія, Сербія, Польща та 

Угорщина. За оцінками експертів ООН, населення цих країн скоротиться до 2050 року більш 

ніж на 15% [5]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що перелом у 

демографічній ситуації в країні, послаблення демографічної кризи і її наслідків можливі за 

умов докорінних позитивних зсувів у соціально-економічній сфері. Потрібна розробка 

системи заходів, спрямованих на стимулювання народжуваності. Абсолютно очевидно, що 

рівень смертності збільшився у зв‘язку з погіршенням медичного обслуговування, 

зростанням ДТП, травматизмом на виробництві, отруєнням неякісними продуктами  тощо. 

Усі ці фактори можна й потрібно нейтралізовувати. Для цього необхідні цілеспрямовані 

зусилля суспільства і держави на основі науково обґрунтованого розуміння сутності 

демографічних проблем і засобів їхнього вирішення. Також, слід звернути увагу природні 

втрати за рахунок міграцій, що, у свою чергу, вимагає створення та впровадження 

національної міграційної стратегії з урахуванням європейського досвіду. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Доцент ЧІІБіП МНТУ 
 

За висновками 37-ої наради МВФ в 2018 році основними ризиками для світової 

економіки залишаються вразливість економік високий світовий борг в 164 трилліони дол. 

США, в т.ч. Україна має 117 млрд. дол. США (державний борг становить 71,8% ВВП). За 

наступні 4 роки Україна повинна виплатити 20 млрд. дол. США за зовнішнім боргом. 

Основними середньостроковими ризиками для зростання світової економіки є напруга в 

торговій і політичній сферах, фінансова вразливість економік, їх зменшення зростання та 

рекордний рівень зовнішнього боргу. В короткостроковій перспективі ризики збалансовані. 

Негативні демографічні фактори і низькі темпи зростання виробництва (а для України ще й 

війна на Сході країни) знизять потенціал для більш високого зростання економіки в 

майбутньому. Прогноз Світового банку для України + 3,5 % росту ВВП в 2018 р., а потрібно, 

за висновками вітчизняних вчених-економістів, + 5-7% для економічного потенціалу 

зростання національної економіки в рік. При цьому торішнє зростання на 2,5 % є "поганою 

новиною" для занепокоєних інвесторів, так як в цих показниках закладено 10 млрд. грн. по 

траншах, 1,5 мпрд. грн. надрукованих, а також враховані від 5 до 9 млрд. дол. США (1,8% 

ВВП) прибутку працюючих за кордоном українців (50% працездатного населення країни), 

які збагачують своїм інтелектом і важкою працею економіки зарубіжних країн Європи, США 

і Канади. В 2018 році шомісяця виїжджає 100 тис. чоловік і за останні 2 роки виїхало 1 млн. 

200 тис. чоловік. Основною причиною відтоку кваліфікованих кадрів є низька заробітна 

плата. На Чернігівщині 43% безробітних складають люди з вищою освітою, 28% - із 

професійно-технічною і 29% - із середньою. В Україні 80% молоді здобуває вищу освіту і 

лише 20% навчається за робітничими професіями в навчальних закладах, що кинуті 

державою напризволяще та ледве утримуються місцевим самоврядуванням. У Європі це 

співвідношення - 30% та 70% відповідно. Низькі темпи зростання економіки викликані, перш 

за все, відсутністю будь-яких поточних і стратегічних планів розвитку національної 

економіки у владних структур. За висновками Світового економічного форуму Україна може 

бути приваблива для інвесторів своєю дешевою і кваліфікованою робочою силою, але цьому 

перешкоджають корупція і поганий бізнес-клімат. Так, в рейтингу Doing Buisness Україна 

займає 80-е місце через низьку можливість отримати кредит, виконати контракт і захистити 

свої інвестиції. В рейтингу країн за ВВП на душу населення Україна посідає 115-е місце, у 

рейтингу за індексом економічної свободи - 150-е.    

http://www.ukrstat.gov.ua/
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ЄС висунула умови надання першого траншу четвертої програми мікрофінансової 

допомоги  
Україні, які будуть відповідати пріоритетам розвитку української економіки і будуть 

направлені на укріплення фінансової і економічної стабільності, подолання корупції і 

продовження впровадження структурних реформ. В той же час ЄС і США призивають 

Україну виконувати нереальні умови МВФ для благополуччя українців і підняти в черговий 

раз ціни на газ, а потім на електроенергитичні та інші комунальні послуги для населення. 

Україна добуває 15 млрд. куб. м газу в рік, що достатньо для задоволення потреб 

українського народу за реальною ціною його видобутку (1700 грн. за 1000 куб.м., а не за 

"накрученою" олігархами ціною в більш ніж 7000 грн. за 1000 куб.м). 
Відсутність чіткої стратегії дії влади України, байдужість, непрофесійність і відверте 

свавілля та безконтрольність дій чиновників призвели до соціальної і економічної 

катастрофи. Українське суспільство схвильоване підвищенням рівня корупції, зневірене 

через безробіття і низький рівень зарлпат та пенсій, обурене зростанням інфляції, 

збільшенням тарифів на комунальні послуги. Більшість реформ провалено, зубожіння 

населення та трудова міграція зростають, перспективи перемоги над зовнішньою агресією 

примарні і потребують різноманітних аспектів захисту України від загроз і маніпуляцій 

свідомістю громадян мирним шляхом. Діє якась "кредитно-патріотична модель" олігархічно-

командного і зовнішнього управління національною економікою за вказівками структур ЄС, 

МВФ та інших, які не розуміють та не намагаються її зрозуміти і допомогти,  і за порадою 

яких ми втрачаємо людей та руйнуємо залишки економіки.  
В Україні немає базового закону про адміністративно-територіальний устрій, а 

парламент і уряд не виконують своїх функцій, через що провалений процес децентралізації 

та інші пенсійна, освітня і медична і земельна реформи. Недосконале законодавство, 

популіцзм, корупційні схеми та адміністративно-примусові методи "згори" не повинні 

заважати проведенню децентралізації і не сприяти створенню ОТГ під конкретне 

підприємство, а село при цьому без ресурсів виявляться нікому не потрібним. У парламенті 

зареєстровано законопроект про заборону з 2020 року продажу м'яса тварин, забитих на 

власних дворах у 28385 селах, в яких вирощують понад 3 млн. свиней і лише 400 забійних 

пунктів. У разі ухвалення закону витрати на утримання, перевезення і забій тварин 

перевищить прибуток, що призведе до знищення особистих фермерських господарств. Коли 

в ЄС запровадили такі самі норми, то там спершу створили бойні з необхідними умовами, а 

потім - обмеження для населення. Інший законопроект на розгляді у Верховній Раді 

передбачає передання лише 500 тисяч га сільгоспугідь у власність лише 23 тис. українських 

фермерів, які працюють на цій землі і обробляють її без права нею володіти. Виникає 

питання чому саме така кількість угідь і фермерів, а не всі? Це ж саме можна сказати про 

приведеня молочної продукції відповідно до вимог Регламенту ЄС № 178 від 28.01.2002р. і 

для простого фермера потрібні час на перхідний період та субсидії, яких у нього недостатньо 

для виробництва якісного молока. А законопроекти про можливість користування 

довгостроковою орендою земельних ділянок та їх успадкування, як і інші законодавчі 

проекти з ефективних методів відроження національної економіки припадають пилом в 

парламенті, так як це вигідно олігархічно-командним структурам влади. Реформи повинні 

підвищувати рівень життя, а не шкодити українцям.     
Розвиток АПК (загальний рекордний в історії області збір зернових склав понад 4 

млн. тонн при урожайності 58,7 ц/га) для агро-промислового регіону Черніговщини відіграє 

велику роль в економіці області. Україна має бути не сировинною базою, а постачати 

кінцевий продукт. Сьогодні АПК приносить Україні 10 млрд. євро і це не межа в реалізації 

готової продукції на зовнішніх ринках, що  може досягти 180 млрд. євро при повній 

детінізації всіх процесів в агросекторі і наведенні порядку із системою оподаткування з 

поверненням податкових преференцій та введенням єдиного аграрного податку, зі зміною 

грошово-кредитної політики з доступними довгостроковими кредитами до 5% річних для 

розвитку агросектору, сімейного фермерства та демонополізаціцї всіх підприємств. 

Чернігівська область повинна сконцентрувати свої зусилля на розвиток перспективної сфери 

переробки сільгосппродукції та деревини і для цього регіон має всі умови та можливості. На 
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даний час питома вага експорту готової продукції в країни ЄС становить 35%, але ЄС 

встановив дуже малі квоти на вітчизняні продукти харчування через  їх невідповідність 

євростандартам. Для успішного завершення реформи в АПК, за оцінками українських 

спеціалістів, потрібні інвестиції у розмірі 70 млрд. євро (Франція щорічно інвестує в сільське 

господарство 50 млрд. євро). А поки що ціна на хліб поступово росте і протягом року зросте 

на 20-26%, а нам в "картопляний край"будуть завозити неякісну іноземну картоплю та 

морожене м'ясо.  
Суттєвий приріст виробництва в регіоні в 2017р. забезпечили замовлення для 

оборонно-промислового комплексу з виробництва готових металевих виробів (+18,6%), 

машинобудування (+16,6%), текстильного виробництва, виробів одягу, шкіри та виробів зі 

шкіри (+1,1%), а також у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (+71,7%), на 

підприємствах з виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності (+8,1%), гумових і пластмасових виробів (+5,6%). Крім того ПАТ "Чезара" і ДП 

"Рапід" узяли участь у міжнародних космічних програмах. Водночас негативні тенденції 

склались у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (-9,8%). 

Визначився пріоритетний напрямок в економіці регіону: ІТ-технології, сільське 

господарство, реанімація фінансової системи регіону, всебічний розвиток переробної 

промисловості і відродження підприємств легкої промисловості на кластерній основі, 

збільшення енергоефективності та енергозбереження в усіх сферах економіки і 

газодобування, що укріпить енергонезалежність держави. Цьому може посприяти 

держдавний фонд регіонального розвитку, що нараховує 6 млрд. грн. Із 2018 р. 

сільгоспвиробникам відшкодовується 25%, а фермерам - 40% вартості вітчизняної 

сільгосптехніки, а на відновлення тваринництва спрямовано 4 млрд. грн. Капітальні 

інвестиції в сільське, лісове і рибне господарство зросли на 28,3% (57,8 млрд. грн.). 
За останні три роки в Україні відкрилися 124 заводи і з них протягом 2017р. - 68 

підприємств (в тому числі "PET Technologies" у Чернігові). 64 заводи нині в процесі 

будівництва. Але цього недостатньо для відновлення колишнього потенціалу національної 

економіки. Нарощують помалу свої виробничі потужності Харківський тракторний завод, 

ПАТ "Херсонський завод "Судмаш", ДП "Антонов", зростає малими обсягами виробництво 

автотранспортних засобів та вантажних вагонів, піднявся в повітря перший український 

гелікоптер МСБ-2 "Надія" виробництва АТ "Мотор Січ". В 2017 р. в економіку було 

залучено 2,3 млрд. дол. США прямих інвестицій (Чернігівщина посіла 1-е місце за темпом 

зростання залучених іноземних інвестицій - 190 млн. дол. США), але цього недостатньо , 

щоб 3,5 тис. державних підприємств були прибутковими.  
Легка промисловість при благосприятливих умовах є однією із галузей економіки, яка 

може найбільш швидко розвиватись, ефективно проводити модернізацію, реалізовувати 

інновації. На даний час вона забезпечує 1% ВВП (до 2013р. - 12-13%) і в 2017 р. у порівнянні 

з минулим роком збільшила об'єм продукції з виробництва одягу (41% всього об'єму), шкіри 

та взуття (22%) і текстильного виробництва (37%) на 7,2% і експорт товару - на 13,3%, 

реалізувавши продукції на 23 млрд. грн. (із них 1млрд. грн. реалізовано в Чернігівській 

області). Цей колосальний потенціал, а в країні (і на Чернігівщині теж) збережені потужні 

виробництва, технології, промислові традиції, може бути використаний для значного 

підйому галузі і суміжних індустріальних секторів. Найкрупнішими імпортерами продукції 

легкої промисловості є Китай (27,4%), Польща (10,2%), Туреччина (9,2), Німеччина (8,2%) і 

Італія (7,1%). Україна ж продає більше всього товарів в цій галузі в Німеччину (21,7%). 

Основною проблемою галузі є нерівні умови конкуренції: українська продукція коштує 4,7 

дол. США, а з Китаю - 2,2 дол. США. Крім того, за оцінкою вітчизняних фахівців, дуже 

складно конкурувати з товаром секонд-хенд із Європи, який завезли в Україну в 2017р. 

(одяг) по ціні 1,2 дол. США за 1 кг на суму 157млн. 200 тис. дол. США (по 3 кг на кожного 

жителя) і який став 30-м за рахунком наповнювачем бюджету країни. Великою проблемою  є 

нестача сировинної бази в Україні, так як 70% сировини імпортується, що знижує 

конкурентоздатність вітчизняної продукції через збільшення її ціни. Йде дуже слабка 

фінансова підтримка зі сторони держави. Через недосконале законодавство дозвільні 

документи для відкриття свого бізнесу в 10 разів дорожче, ніж в Італії. Також про себе дає 
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знати недостатня кількість кваліфікованих кадрів і їх відтік за кордон в пошуках більш 

високих заробітків. Для створення конкурентоспроможнього товару  також потрібно добре 

знати тендеції зовнішньоекономічної діяльності, своєї конкурентів, сучасний менеджмент, 

використовуючи можливості досвідчених маркетологів, іміджмейкерів та дизайнерів. На базі 

камвольно-суконної компанії "Чексил", швейних фабрик "Елегант" і "ТК Стиль" та інших 

підприємств Чернігова можна заснувати кластер з пошиття сучасного верхнього одягу, 

створивши свій український бренд з продажу стильного одягу в Європі і світі.   
Для покращення соціально-економічного стану держави та для ефктивного розвитку 

національної економіки крім вище вказаних напрямків розвитку легкої промисловості 

доцільно модернізувати наявний потенціал підприємств області, устаткувавши їх, як в 

Польщі, сучасним обладнанням з найефективнішими технологіями виробництва якісної 

продукції та задіявши висококваліфікованих спеціалістів зі знаннями сучасного 

менеджменту ведення бізнесу. Держава повинна створити сприятливий бізнес-клімат для 

підприємців з метою прозорого доступу до державних кредитів, природних ресурсів та 

заохочення інновацій, захистивши їх і інвесторів від податкового тиску та корупції. Україна 

має включитися в нинішню четверту технологічну революцію, яка супроводжується 

цифровими технологіями, роботизацією праці, появою безпілотного транспорту тощо. 

Україні потрібні швидкі, кардинальні зміни чіткого та ефективного державного управління, 

деолігархізована економіка під управлінням професіональних кадрів для проведення 

ефективних реформ за 2-3 роки за розробленим планом відновлення і розвитку національної 

економіки секторально та регіонально. Доцільно припинити проведення ганебних 

геноцидних реформ, підняття тарифів на послуги ЖКГ, встановити соціальний контроль на 

придбання проуктів першої необхідності, приймати іноземні транши та закупляти за 

непомірними цінами медпрепарати, локомотиви, вагони, вугілля, газ, будівельну, дорожню і 

сільгосптехніку, автотранспорт, які ми зможемо успішно виробляти на вітчизняних 

підприємствах, маючи свій глузд та інтелектуальний, ресурсний, техніко-технологічний та 

фінансовий потенціал розвитку національної економіки.  
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Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя
 

— всесвітня система 

сполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет 

також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних 

приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з 

використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Інтернет 

становить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і 

послуг, таких як взаємопов'язані гіпертекстові документи Всесвітньої павутини (World Wide 

Web — WWW) та електронна пошта. Урядове фінансування магістральної мережі 

Національного наукового фонду США в 1980-х, а також приватне фінансування для інших 

комерційних магістральних мереж в усьому світі призвело до участі в розробці нових 

мережевих технологій і злиття багатьох мереж. Комерціалізація в 1990-х міжнародної мережі 

привела до її популяризації та впровадження в практично кожен аспект сучасного життя 

людини. З 2011 року понад 2,1 мільярда людей користуються послугами Інтернету. 

Інтернет не має централізованого управління, правил використання чи доступу. 

Кожна складова мережа встановлює свої власні стандарти. Централізовано визначаються 

правила використання адресного простору Інтернет-протоколу та Системи доменних імен. 

Керує цим Інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers, або ICANN), міжнародна некомерційна організація з головним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/ICANN
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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офісом у США.  Кількість інформації, накопиченої людством, сягнули сьогодні таких 

величин, що для її збору, обробки та зберігання вже недостатньої потужності найсучасніших 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). Цю проблему було вирішення завдяки 

складанню інформаційних ресурсів окремих ЕОМ шляхом створення на їх основі локальних 

комп‘ютерних мереж та об‘єднанню останніх у «мережу мереж» - Інтернет. В останні 

десятиліття Інтернет із вузькоспеціалізованого засобу обміну специфічною інформацією став 

символічним втіленням духу та букви інформаційної ери: віднині жодна інформація – 

принаймні у найбільш розвинених країнах – не може протікати поза його просторами.  

Предметом Інтернету виступає інформація. Інформація передається Інтернетом у 

вигляді об‘єктів, що потенційно охороняються авторським правом: літературних, музичних 

та аудіовізуальних творів, фотографій, ілюстрацій, карт, планів, малюнків тощо Інтернет – 

глобальна інформаційна мережа, яка має можливість негайного поширення повідомлень та 

встановлення рівноправного зв‘язку між особами, що знаходяться в різних місцях планети. 

Будь-яка людина, яка користується Інтернетом, може знайти ту інформацію, яка їй потрібна. 

Інформація про якусь подію з‘являється на інформаційному порталі практично через кілька 

хвилин. Інформація є важливою для кожної людини, завдяки їй люди збагачуються 

знаннями. 

Об'єктом Інтернету є користувач. Інтернет-користувач постає як суперечлива і 

водночас цілісна у своїй суперечливості постать: він об‘єкт політичного впливу і водночас 

повноправний учасник діалогу із владою, він реципієнт політичної інформації і продуцент її; 

він «приносить із собою» у віртуальний простір свою систему стереотипів – непомітно для 

себе засвоює нові політичні стереотипи, спілкуючись, шукаючи інформацію чи 

розважаючись. Аудиторія користувачів Інтернету постає не лише як об‘єкт впливу, але й як 

самостійне джерело інформації. На відміну від технологій, таких як лампочка або телефон, 

Інтернет не має єдиного «винахідника». Натомість, він еволюціонував з часом. Інтернет 

отримав свій початок у Сполучених Штатах Америки більше 50 років тому. Протягом 

багатьох років вчені та дослідники використовували його, щоб спілкуватися і обмінюватися 

даними один з одним. Сьогодні ми використовуємо Інтернет практично у всьому, і для 

багатьох людей неможливо уявити собі життя без нього. 

В наш час Інтернет займає дуже важливе місце в житті людини. Майже кожна 

людина користується або користувалася Інтернетом. Але як він впливає на наше емоційне 

або фізичне здоров‘я? Цим питанням займаються багато вчених і не перший рік. З‘являється 

Інтернет - залежність.  На сьогодні науковці (Варламова, Гончарова, Соколова 2015: 172) 

виділяють такі валідні та вимірювані показники інтернет-залежності: 

- кількість часу, проведеного в інтернеті; 

- способи проведення вільного часу; 

- кількість/якість сну, його порушення через використання мережі; 

- прояв агресивності, дратівливості при неможливості скористатися інтернетом; 

- погіршення робочих/навчальних показників у зв'язку з використанням мережі. 

Як наслідок такого впливу ми можемо отримати суспільство індивідів, не здатних 

взаємодіяти, мислити колективно, бачити світ очами інших людей — своєрідний 

знеособлений світ. Абсолютно забувається, що прогрес технологічний ще зовсім не означає 

прогрес людський! Деякі вчені взагалі говорять, що наша епоха в принципі істероїдна. Люди 

найбільше стурбовані тим, щоб так чи інакше опинитися в центрі уваги, і намагаються 

здійснити це будь-якими способами. Якщо це вдається в руслі самореалізації, то вони 

щасливі і знаходяться на своєму місці. Проте в багатьох це не виходить, і вони намагаються 

привернути увагу хоч якось. Найбільш яскраві моменти життя вони переживають, коли 

відчувають, що на них спрямована увага. А на самоті або в натовпі, що практично те ж саме, 

настає різкий спад і сильна незадоволеність, тому люди намагаються знайти, чим ще 

привернути до себе увагу. 

Варто сказати, що будь-які залежності — це лише симптом того, що суспільне життя 

все менше відповідає людському. І доволі самовпевнено вважати, що можна вилікувати 

хворобу позбавленням лише від певних її проявів. Для аналізу та роздумів українській 

громадськості залишається ще багато матеріалу, проте для конкретної протидії необхідно 
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перш за все діяти всупереч споживацькому суспільству та культивувати такий самий 

діяльнісний підхід серед молоді. 
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Безробіття все частіше стає критичним чинником, лишає людей без праці і доходів, й 

порушує їх соціальну ідентичність. Статус індивіда у суспільстві перебуває в залежності від 

праці. Тому безробіття позбавляє людину не лише трудового, а й соціального статусу. 

Оскільки, на сьогодні, дане економічне явище є однією з найважливіших 

проблем будь-якої країни світу, то й до її вирішення зверталася велика кількість науковців. 

Зокрема це П.О. Нікіфоров, А.О. Вольська, Л.М. Колишня, О. Пазюк, О. Пономарьова, Т.М. 

Соколова, В. Юрчишин, Д. Акімов, Г.В. Левчук. 

Мета: розглянути проблеми безробіття в Україні та шляхи їх вирішення. 

Проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій економіці, і, не вирішивши 

його неможливо налагодити ефективну діяльність економіки. Особливо гостро проблема 

безробіття постає перед Україною. 

Проблеми та причини виникнення даного економічного явища. 

Основними з яких є: 

- проблема молодіжного безробіття, адже  молодь без досвіду роботи зазнає 

найбільших труднощів з пошуку роботи, особливо офіційного працевлаштування; 

- структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, регіональні) 

в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, згортанні 

виробництва в традиційних галузях, закритті технічно відсталих підприємств; 

- проблеми безробіття серед людей старшого віку; 

- відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу; 

- політика уряду в галузі оплати праці; 

- скорочується купівельна спроможність населення; 

- бюджет втрачає платників податків; 

- сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях; 

- зміни в демографічній структурі населення 

- рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний).  

Одним із головних наслідків безробіття є те, що відбувається збідніння населення 

через втрату трудового заробітку та заморожування заробітної плати працівників, які 

залишаються на виробництві, що тягне за собою падіння купівельної спроможності 

населення і, відтак, падіння сукупного попиту на товари, що розглядається як головний 

фактор падіння виробництва й економіки в цілому. 

 Говорити, про наслідки, які тягне за собою дане явище можна довго, але 

найголовнішим є не його аналіз, а пошук шляхів зменшення негативних наслідків. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет
http://referatu.net.ua/referats/135/35162
https://commons.com.ua/uk/
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Виклад основного матеріалу: основні шляхи вирішення проблем безробіття мають 

включати цілу низку заходів, зокрема: 

- приведення законодавства України у відповідність до міжнародних норм і 

принципів; 

- запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці; 

- реалізацію Державної та регіональних програм зайнятості; 

- сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств; 

- зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих місць (для 

компенсування витрат на прийом нових працівників); 

- забезпечення збереження ефективно функціонуючих робочих місць та створення 

нових; 

- створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької 

діяльності безробітних; 

- надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати додатково зайнятим на 

виробництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті; 

- легалізацію тіньової зайнятості. 

З огляду на новітні наукові розробки та світову практику формування ефективної 

політики регулювання зайнятості і безробіття в Україні, запорукою вирішення проблеми є 

розробка і реалізація широкого комплексу відповідних заходів, насамперед, у соціально-

трудовій сфері. Оновити та підвищити технічний рівень робочих місць, зокрема, для того, 

щоб кожне з них забезпечувало зайнятому прожитковий мінімум і подальше зростання 

заробітної плати (з урахуванням інфляції). Це дозволить привести заробітну плату у 

відповідність з продуктивністю праці, ліквідувати фіктивні робочі місця, зменшити 

приховане безробіття. 

Висновок. Рівень безробіття в країні залежить від стану економіки країни. Безробіття 

не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання 

створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет 

втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального 

напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. Безробіття вважається, з одного 

боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – великим 

суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але 

жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. 
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Соотношение доходов и расходов населения определяет его уровень жизни, во 

многом определяющий планируемый размер семьи, принятие решения о месте проживания, 

возможности полноценной жизни, социальное самочувствие. Исходными данными для 

анализа выступают располагаемые ресурсы домашних хозяйств (денежных средств, 

продуктов питания из личных подсобных хозяйств, льгот и выплат), полученные в 

результате выборочного государственного статистического исследования. На рисунке 1 

представлен коэффициент, рассчитанный как отношение располагаемых ресурсов домашних 

хозяйств в расчете на одно домашнее хозяйство в городской местности к аналогичному 

показателю в сельской местности.  

 

 
Рисунок 2.1 – Динамика соотношения располагаемых ресурсов в расчете на  

домашнее хозяйство в городской и сельской местностях Беларуси  

Источник: рассчитано по [1] 

 
В случае если величина рассчитанного показателя больше 1, то это означает, что 

городские семьи имеют больший размер доходов, чем сельские. Как видно по рисунку 1, 

такая картина характерна на протяжении всего анализируемого периода. До 2006 г. разрыв 

между располагаемыми ресурсами в городской и сельской местностях увеличивался и достиг 

максимального значения – 1,39. Позднее данный показатель снижается, хотя последние годы 

снова отмечается его тенденция к росту. Так, в 2016 г. на 1 рубль доходов в расчете на 

домашнее хозяйство в сельской местности приходится 1,34 рубля доходов в расчете на 

городское домашнее хозяйство. 

В 2000 г. половина сельского населения и почти 40 % городского находилась за 

чертой бедности. Со временем ситуация с уровнем доходов значительно изменилась  к 

лучшему, особенно в городских поселениях. Тем не менее, в 2016 г. у каждого десятого 

сельского жителя располагаемые доходы были ниже бюджета прожиточного минимума. В 

2000 г. малообеспеченное население распределялось между городом и селом в следующих 

пропорциях – 63,1 % к 36,9 %. В последующие годы долевая численность населения со 

среднедушевыми располагаемыми расходами ниже бюджета прожиточного минимума 

перераспределяется в пользу сельского местности (в 2016 г. в сельской местности проживало 

45,7 % малообеспеченного населения).  

Из проведенного выше анализа можно сделать вывод о том, что уровень доходов 

сельских жителей существенно ниже, чем городских, и этот разрыв в последние годы 

увеличивается. Также с позиции определения уровня жизни целесообразным является анализ 

денежных расходов населения. 
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На рисунке 2 представлена динамика коэффициента, рассчитанного как отношение 

денежных расходов домашних хозяйств в расчете на одно домашнее хозяйство в городской 

местности к аналогичному показателю в сельской местности. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика соотношения денежных расходов  в расчете на домашнее хозяйство  

городских домашних хозяйств и сельских домашних хозяйств Беларуси 

Источник: рассчитано по [1] 

 
Как видно, на протяжении всего анализируемого периода времени уровень денежных 

расходов домохозяйств в городской местности был выше, чем в сельской местности. 

Полученный результат вполне ожидаемый, если учесть, что население городских поселений 

имеет и более высокий уровень покупательской способности, и более развитую 

инфраструктуру учреждений торговли и услуг. В 2000 г. отмечался самый большой разрыв 

между денежными расходами городских и сельских семей – в 1,5 раза. Впоследствии данный 

показатель уменьшается, а его минимальный уровень достигнут в 2012 г. (на 1 рубль 

расходов сельчан приходилось 1,32 рубля горожан).  В последние годы отмечается рост 

указанного показателя, как и относительного показателя располагаемых ресурсов. 

В структуре денежных расходов как в сельской, так и городской местностях первое 

место занимают потребительские расходы (больше 70 %). Примерно одинаковы у сельчан по 

уровню прочие расходы и вклады и сбережения. Для горожан вклады и сбережения 

составляют 10 %, а прочие расходы – 5 %. В сельской местности больший удельный вес 

приходится на личные подсобные хозяйства, чем в городской (3,4 % против 1 %). Состав 

потребительских расходов в городских и сельских семьях примерно одинаковый. В 2016 г. 

около 40 % всех денежных расходов уходило на питание, чуть больше 30% – на 

непродовольственные товары. На оплату услуг сельские жители тратили примерно 1/5 часть 

всех расходов, а городские - почти ¼ (24,3 %). На алкоголь и табачные изделия в структуре 

денежных расходов сельчан приходилось 4 %, горожан – 3%.  

Следует отметить, что в сельской местности ниже долевые расходы на культуру, 

отдых, спорт, образование, походы в рестораны и кафе, услуги общественного транспорта. 

Такая ситуация связана, прежде всего, с меньшей доступностью для сельских жителей 

учреждений указанных отраслей народного хозяйства. В то же время доля расходов жилье, 

предметы домашнего обихода, уход за домом у сельского населения выше. Это обусловлено 

тем, что больше 70 % сельчан проживают в жилых домах, обслуживание которых обходится 

в общей сложности дороже, чем квартира.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: величина доходов в сельской 

местности ниже, в том числе за счет льгот и выплат, высокая долевая численность 

малообеспеченного населения, меньше возможностей для сбережений и расходов на 

культуру, отдых, образование и пр. Следовательно, уровень жизни сельского населения 

ниже, чем городского. 
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Высокий уровень образовательной системы является важнейшим фактором 

формирования качественного трудового потенциала территории. Образование способствует 

становлению личности, развитию интеллекта, получению профессиональных знаний, 

приобретению необходимых в социуме навыков. Повышение образовательного уровня 

необходимо в условиях сокращения доли не- и малоквалифицированного труда, роста 

конкуренции среди работников, ускорения темпов научно-технического прогресса. Наличие 

детских садов, школ, квалифицированных учителей – часть социальной инфраструктуры 

региона, которая может стать одним из критериев принятия решения проживания в том или 

ином населенном пункте. Все это определяет актуальность исследования. 

Система образования Республики Беларусь включает следующие элементы: 

дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее и 

послевузовское образование. В таблице 1 представлены данные по развитию дошкольного 

образования в сельской местности Беларуси. 

 Таблица 1 – Динамика показателей развития дошкольного образования в сельской 

местности Республики Беларусь в 1990-2016 гг. 
Показатели 1990 2000 2006 2010 2012 2014 2016 

Число учреждений 

дошкольного образования 

(УДО), единиц 2799 2226 2125 2086 2036 1919 1803 

Численность детей в УДО, 

тыс. чел. 127,8 71,1 60,9 64,4 63,4 61,1 59 

Охват детей УДО, в % от 

численности детей в 

возрасте 1-5 лет  51,1 46,3 53 56 54,3 50,4 49,4 

Численность 

педагогических работников 

в УДО, тыс. чел. 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 9,8 11,3 10,7 10,5 

Составлено по [1] 

Очевидно, что с 1990 г. число сельских учреждений образования уменьшилось. 

Количество яслей и детских садов сократилось на 35 % (996 единиц), а число воспитанников 

в них – в 2,2 раза. Аналогичные тенденции характерны и для городской местности, только 

темпы убыли по названным показателям ниже. На 100 сельских детей, посещающих детские 

дошкольные учреждения,  в 2010 году приходилось около 15 педагогических работников, в 

2016 г. эта величина возросла до 18 человек. В городской местности данный показатель 

находится на уровне примерно 13 педагогов. В то же время охват детей учреждениями 

дошкольного образования в сельской местности сократился, а в городской – стал выше.  

Ежегодно в сельской местности вводятся в эксплуатацию детские дошкольные 

учреждения, и с 2010 г. наиболее продуктивным в этом отношении стал 2016 г. – было 

введено 610 мест организаций дошкольного образования. Однако все они введены только в 

Минской области, в которой с 2010 по 2016 г. было введено суммарно 1085 мест в объектах 

дошкольного образования. Достаточно благополучной по данному показателю является и 
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Брестская область – ввод осуществлялся ежегодно, кроме 2016 г., и составил 761 место. 226 

мест было введено в эксплуатацию в Гомельской области, 193 – в Гродненской. В Витебской 

и Могилевской областях новых учреждений дошкольного образования не строилось [28, с. 

48]. 

 Похожие выводы можно сделать по развитию общего среднего образования в селе 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика показателей развития среднего образования в сельской 

местности Республики Беларусь в 1990-2016 гг. 
Показатели 1990/ 

1991 

2000/ 

2001 

2006/ 

2007 

2010/ 

2011 

2012/ 

2013 

2014/ 

2015 

2016/ 

2017 

Число дневных учреждений 

общего среднего 

образования (ДУОСО), 

единиц 4158 3362 2665 2280 2094 1856 1723 

 в том числе средних 1634 1732 1648 1557 1507 1344 1266 

                      специальных 30 25 20 14 19 16 16 

Численность учащихся в 

ДУОСО, тыс. чел. 400,2 349,9 286,3 221,8 201,2 188,7 181,8 

Численность учителей в 

ДУОСО, тыс. чел. 54,4 57,5 53,1 47,6 43,9 38,7 36,5 

Составлено по [1] 

Численность учащихся сельских школ уменьшилась более чем в 2 раза, в то же время 

как число самих учреждений общего среднего образования сократилось почти на 60 % (2435 

единиц). Во многом такое течение процесса развития системы образования в сельских 

населенных пунктах обусловлено депопуляцией населения и изменением его 

демографической структуры. Сокращение специальных школ связано с развитием системы 

инклюзивного образования и внедрением в деятельность общеобразовательных школ 

интегрированных и специальных классов.  

В городских поселениях можно выделить разнонаправленные тенденции: несмотря на 

сокращение численности учеников число общеобразовательных школ увеличилось. Тем не 

менее, более половины средних городских школ работают в две смены, а удельный вес 

учеников, занимающихся в условиях двух смен, составляет 18 %. Для сравнения – в сельской 

местности доля учащихся в школах с двумя сменами не превышает 5 % [2, c. 68]. В условиях 

уменьшения численности учителей как в сельских, так и в городских населенных пунктах, 

нужно отметить рост соотношения количества учителей к ученикам. Так, в 1990 г. на 1 

учителя приходилось 16 учеников в городе и около 7 в селе, в 2016 г. – соответственно 10 и 

5. Для привлечения педагогических работников в сельскую местность с 2007 г. действует 

Указ Президента Республики Беларусь, согласно которому руководителям и специалистам 

бюджетных организаций образования, расположенных в сельской местности, тарифные 

ставки (оклады) повышаются на 20 % [3]. 

Таким образом, особенностью сельской местности является малокомплектность 

учреждений дошкольного и среднего общего образования.  Решить эту проблему позволяет 

создание учебно-педагогических комплексов детский сад – средняя школа.    

Что касается оставшихся элементов системы образования в Республике Беларусь – 

колледжей, профессионально-технических училищ, высших учебных заведений, то они 

расположены исключительно в городах, что вызывает необходимость в случае принятия 

решения о получении среднего специального или высшего образования обязательного 

переезда на время учебы в город сельских выпускников, которые большей частью стремятся 

закрепиться в городской местности и не возвращаться в село. Поэтому государством 
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предусмотрен комплекс льгот для молодых специалистов, направленных на работу в 

сельскую местность. 
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В рамках анализа развития женского предпринимательства на международном уровне, на наш 

взгляд, целесообразно выделить два направления. Первое – вертикальное, предполагает оценку 

структурных характеристик показателей развития женского предпринимательства, второе – 

горизонтальное – направлено на их изучение в динамике (рисунок 1). Основными показателями 

развития женского предпринимательства на международном уровне являются:  уровень 

предпринимательских намерений женщин; уровень предпринимательской активности женщин; 

уровень устоявшейся предпринимательской деятельности женщин; уровень прекращения 

предпринимательской деятельности женщин [1-5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Содержание анализа развития женского предпринимательства 

на международном уровне 

 

Одним из элементов вертикального направления анализа развития женского 

предпринимательства является группировка данных. Этот процесс реализуется посредством 

метода группировок.  Он позволяет разбить совокупность полученных данных на группы 

или, наоборот, объединить отдельные данные в группы, однородные по каким-либо 

признакам. Основными классификационными признаками, используемыми в глобальных 

мониторингах женского предпринимательства являются уровень экономического развития 

страны и географическое расположение. В соответствие с первым признаком страны 

Содержание анализа развития женского предпринимательства  

на международном уровне 

Вертикальное 

направление 

Горизонтальное 

направление 

- группировка данных; 

- расчет средних значений;  

- оценка равномерности; 

- оценка сбалансированности; 

- расчет обобщающих 

показателей; 

- сравнительный анализ. 

 

- расчет средних значений; 

- оценка интенсивности;  

- оценка опережения; 

- оценка ускорения; 

- сравнительный анализ. 
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объединяются в следующие группы: ресурсно-ориентированые и транзитивные страны, 

эффективностно-ориентированные и транзитивные страны,  инновационно-ориентированные 

страны. Использование второго признака классификации позволяет рассматривать развитие 

женского предпринимательства в таких регионах, как Латинская Америка, Северная 

Америка, Европа и Центральная Азия и др. Использование данного метода целесообразно 

расширить, например, применением комбинированной группировки, базирующейся на 

одновременном использовании двух и более признаков. 

Продолжением анализа является использование метода средних величин. В рамках 

вертикального направления анализа для расчета средних значений показателей развития 

женского предпринимательства можно применять как простую, так и взвешанную среднюю 

арифметическую. Расчет необходимо производить с учетом группировки показателей по 

выбранным признакам.  Для более глубокого анализа изучаемого процесса информацию о 

средних значениях исследуемых показателей необходимо дополнить оценкой 

равномерности, которая учитывает разброс или вариацию частных значений 

рассматриваемых показателей. Для этого целесообразно использовать показатели вариации 

такие, как размах вариации и коэффициент вариации.  

Важным элементом вертикального направления анализа развития женского 

предпринимательства является расчет обобщающего показателя – коэффициента гендерного 

разрыва. Он рассчитывается по каждому из показателей развития женского 

предпринимательства и показывает гендерный разрыв по каждому из них. Коэффициенты 

гендерного разрыва также могут быть проанализированы применяя метод группировки и 

метод средних величин.  Это позволит провести сравнительный анализ между различными 

группами стран. 

Оценка сбалансированности подразумевает рассмотрение развития женского 

предпринимательства как процесса. Необходимо попарно оценить соотношение значений его 

развития, отражающих последовательные стадии. Применение теоретических методов 

познания позволит сформулировать выводы в направление использования потенциала 

развития женского предпринимательства, оценки его устойчивости и т.д. 

Основой горизонтального направления анализа развития женского 

предпринимательства является оценка интенсивности показателей его развития, включая и 

коэффициент гендерного разрыва. Это предполагает расчет их темпов роста. Продолжением 

анализа выступает метод средних величин. Он используется посредством расчета средней 

геометрической при изучении темпов роста. Для наглядности результатов оценки 

интенсивности целесообразно использовать графический метод.  

Оценка опрежения используется для рассмотрения соответствия динамики 

показателей развития предпринимательства мужчин и женщин. Это предполагает расчет 

соответствующего коэффициента – коэффициента опережения, который показывает 

опережение (отставание) темпов роста показателей развития предпринимательской 

деятельности мужчин над темпами роста показателей развития предпринимательской 

деятельности женщин.  

Оценка ускорения предполагает рассмотрение интенсивности показателей развития 

предпринимательской деятельности женщин в сравнении между странами, так между 

группами стран. Для этого необходимо рассчитать коэффициент ускорения и провести 

сравнительный анализ в рамках выбранной группировки или отдельных стран. 

Рассмотренные направления позволяют комплексно проанализировать развитие 

женского предпринимательства на международном уровне и отражают наиболее 

существенные аспекты его функционирования, явлюящиеся базой для дальнейших 

исследований. 
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Страны Латинской Америки демонстрируют стабильно высокие показатели уровня 

предпринимательской активности женщин и на протяжении 2006-2016 гг. входят, в 

основном, в группу стран со средним или высоким уровнем предпринимательской 

активности женщин.  

 Из рисунка 1 следует, что в 2016 году самый высокий уровень предпринимательской 

активности женщин в рассматриваемом регионе наблюдался в Эквадоре (30 %). В группу 

стран с высоким уровнем предпринимательской активности женщин также вошли такие 

страны региона как Бразилия (20 %), Чили (20 %), Барбадос (20 %), Перу (24 %), Колумбия 

(25 %). Единственной страной Латинской Америки с низким уровнем рассматриваемого 

показателя явлется Ямайка, в которой уровень предпринимательской активности женщин в 

2016 году составил 9 %. Остальные страны региона, вошедшие в 2016 году в глобальный 

мониторинг, относятся к странам со средним уровнем  предпринимательской активности 

женщин. 

 

Рисунок 1 – Значения уровня предпринимательской активности женщин в странах 

Латинской Америки в 2016 году, % [5]  

На рисунке 2 отражена динамика уровня предпринимательской активности женщин в 

ряде стран Латинской Америки. Из рисунка следует, что динамика уровня 

предпринимательской активности женщин за анализируемый период только в Бразилии 

имеет устойчивую тенденцию к росту. В других странах региона наблюдается 

разнонаправленная динамика рассматриваемого показателя. Особенно стоит выделить 

Мексику, где динамика уровня предпринимательской активности женщин имеет ярко 
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выраженный скачкообразный характер (таблица 1). Так, за период 2006-2016 гг.  значение 

показателя в стране изменялось почти в пять раз.  

Такие страны как Аргентина, Мексика и Чили за анализируемый период из группы 

стран с низким уровнем предпринимательской активности женщин перешли в группы со 

средним и высоким значением данного показателя. Так, Аргентина и Мексика сохранили 

свою прописку в группе стран со средним уровнем предпринимательской активности 

женщин, а Чили перешла в группу стран с высоким уровнем предпринимательской 

активности женщин. Наибольшей стабильностью за период 2006-2014 гг. отличается 

Колумбия, где колебания уровня предпринимательской активности женщин находились в 

интервале 17 п.п. А уже в 2016 году наблюдается рост уровня предпринимательской 

активности женщин на 67 п.п. по сравнению с 2014 годом – c 15 % до 25 % – и переход в 

группу стран с высоким уровнем предпринимательской активности женщин. 

 

Рисунок 2 – Динамика уровня предпринимательской активности женщин стран 

Латинской Америки за 2006-2016 гг., % [1-5] 

Таблица  1 – Темпы роста уровня предпринимательской активности женщин в странах 

Латинской Америки за 2016-2016 гг. [1-5] 

 

Страна 

Уровень предпринимательской 

активности женщин, % 
Темп роста, % 

2006 2010 2012 2014 2016 
2010 / 

2006 

2012 / 

2010 

2014 / 

2012 

2016 / 

2014 

Бразилия 10 16 15 17 20 160,0 93,8 113,3 117,6 

Аргентина 7 12 14 12 13 171,4 116,7 85,7 108,3 

Колумбия 17 18 18 15 25 105,9 100,0 83,3 166,7 

Мексика 4 10 12 18 10 250,0 120,0 150,0 55,6 

Перу 40 25 18 28 24 62,5 72,0 155,6 85,7 

Чили  
7 14 19 24 20 200,0 135,7 126,3 83,3 

Cреднее значение 14 16 16 19 19 - - - - 

 Таким образом, в рассмотренном регионе за анализируемый период наблюдается 

тенденция увеличения предпринимательской активности женщин. Об этом свидетельствует 

динамика среднего регионального значения, которое увеличилось c 14 % в 2006 году до 19 % 

в 2016 году. 
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АГРОСФЕРА – це частина біосфери, яку становлять культурні рослини,  свійські 

тварини і оброблений під сільськогосподарські культури грунт. Поняття «агросфера» є 

складним, оскільки виступає і природничою, і соціальною, і економічною в тому числі, 

правовою категорією. У тлумачному словнику агросфера визначається як частина біосфери, 

до якої входять культурні рослини та свійські тварини, а також оброблений під сільського-

сподарські культури ґрунт. 

Поняття ―агросфера‖ від недавна набуло широкого вжитку в наукових колах завдяки 

своїй сучасності та маштабності змісту. Цілком очевидно, що йдеться про щось об‘ємніше, 

ніж суто сільське аграрне господарство. Простежується спорідненість цього поняття з 

біологічним терміном ―біосфера‖. Тому першими його почали застосовувати біологи, 

екологи, географи. Отже, у більшості словників та літературних джерел агросфера 

трактується як частина біосфери, залучена до сільськогосподарського використання, тобто 

зайнята агроекосистемами. До основних її складових належить оброблений ґрунт під 

сільськогосподарські культури, культурні рослини, свійські тварини. Також більшість 

дослідників включають до агросфери сільські населені пункти, дороги, річки, ставки, канали, 

пасовища, луки, лісосмуги, гаї та всі інші типи агро ландшафтів, агро біоценозів та агро 

екосистем, що створені людиною. Таким чином, можна дійти висновку, що загалом 

конструкцію агросфери становлять сг виробництво, сільське населення і сільські території 

агроланд-шафти. 

На сьогодні агросфера в Україні займає понад 70 % території і є місцем проживання і 

праці значної частки населення. Окрім того, агросфера – це головне джерело забезпечення 

населення держави продовольством, а промисловості – сировиною рослинного і тваринного 

походження. Викладене й зумовлює актуальність цього дослідження. 

Вказується, що у світі на агросферу припадає 30% суші, в тому числі близько 10% 

зайнято орними землями, а решту– природними кормовими угіддями. Звідси й сформувалось 

обмежене відокремлення основних складових агросфери: оброблений під 

сільськогосподарські культури грунт, культурні рослини і свійські тварини 

Вбачається, що агросфера – це складна аграрноправова категорія, яка лежить в основі 

предмета аграрного права і включає наступні елементи: 

 а)об‘єкти аграрних правовідносин (культурні рослини, сільськогосподарські тварини, 

оброблений ґрунт під сільсько-господарські  культури); 

 б) певне коло їх суб‘єктів – сільське населення в особі фізичних осіб, які можуть 

працювати у сільськогосподарських підприємствах за трудовим договором, бути членами чи 
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учасниками таких підприємств або займатися веденням особистого селянського 

господарства; 

 в) сферу реалізації аграрних прав і обов‘язків, а, отже, й виникнення, зміни та 

припинення аграрних правовідносин – сільські території, сільсько-господарське виробництво 

тощо 

Серед причин, що призводять до втрати грунтів, головними є: 

♦ розорювання степів  

♦ перевипасання  

♦ зниження лісистості  

♦ зрошення в посушливій місцевості зумовлює вимивання солей з глибин у верхні 

шари ґрунту, засолення його внаслідок швидкого випаровування води, і забруднення 

(забруднення земель на півдні України пестицидами, радіонуклідами та ін.) 

♦ ерозія грунтів - процес руйнування ґрунтового покриву і знесення його часток 

потоками води (водна ерозія) або вітром (вітрова ерозія), яка посилюється внаслідок 

господарської діяльності людини. Головними причинами ерозії є руйнування гумусового 

шару внаслідок розорювання цілинних земель; вирубування лісів; будівництво споруд тощо; 

♦ підкислення грунтів, тобто  

♦ заболочування через нераціональний полив угідь 

♦ осушування боліт; 

♦ спустелювання - зниження біологічної продуктивності природних екосистем, 

деградація пустельних і напівпустельних територій через знелісення, ерозію, засолення 

тощо;  

У сучасних умовах особливої актуальності набувають питання щодо видозміни, 

розширення предмета аграрного права. Це зумовлюється подальшим розвитком аграрних 

відносин, необхідністю забезпечення продовольчої безпеки нашої держави, а у зв‘язку з цим 

– сталого розвитку як сільськогосподарського виробництва, так і сільських територій в 

цілому. Право, в тому числі й така його галузь, як аграрне право, виступаючи регулятором 

суспільних відносин, має адекватно реагувати на зміну вказаних відносин, на появу нових їх 

різновидів з метою забезпечення ефективності регулювання. 

Аграрне виробництво 

– реструктуризація та модернізація господарств; 

– підтримка малих і середніх господарств; 

–сприяння сільськогосподарським виробникам у збільшенні доданої вартості 

сільськогосподарської продукції через зберігання, переробку, торгівлю, маркетинг. 

–удосконалення виробничої та ринкової інфраструктур для розвитку сільського 

господарства. 

Людський потенціал агросфери 

– консультаційне забезпечення, навчання і підвищення кваліфікації; 

– допомога молодим сільсько господарським виробникам; 

–сприяння диверсифікації діяльності та доходів за рахунок її не 

сільськогосподарських видів; 

– укладання і гарантування дотримання трудових контрактів найманих працівників з 

адміністрацією роботодавця; 

–допомога на пенсійне забезпечення та підтримка створення професійнихоб‘єднань. 

Агроландшафти 

– облаштування раціональних агроландшафтів; 

– застосування методів належної сільськогосподарської практики; 

– консервація деградованих малопродуктивних сільськогосподарських земель, 

створення на них культурних пасовищ і лісонасаджень; 

– виконання робіт із запобігання ерозійним і зсувним процесам; 

– реалізація агроекологічних програм; 

– підтримка агрогосподарювання на гірських та інших територіях з несприятливими 

умовами. 
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За сталого розвитку суспільне значення агросфери посилюється. Окремі її функції 

щодо життєзабезпечення не можуть реалізуватися за інших видів діяльності (йдеться як про 

агропродовольче забезпечення, так і про формування середовища для проживання сільського 

населення, збереження агроландшафтів та за сталого розвитку суспільне значення агросфери 

посилюється. Окремі її функції щодо життєзабезпечення не можуть реалізуватися за інших 

видів діяльності (йдеться як про агропродовольче забезпечення, так і про формування 

середовища для проживання сільського населення, збереження агроландшафтів та інших 

елементів культурної спадщини, агробіорізноманіття, резерватів природи тощо для всього 

суспільства). До того ж у такому випадку потрібні були б значно більші суспільні витрати, 

оскільки основна маса продукованих агросферою суспільних благ (зокрема, продовольча 

безпека, сприятливе навколишнє природне середовище і розвиток сільських регіонів) є 

побічними ефектами від її виваженого функціонування. 

Про масштабність діяльності та впливу агросфери свідчать такі офіційні дані за 2017 

р.: вона охоплює понад 2/3 території держави, сільськогосподарські землі займають у 

структурі земельної площі 71%, є місцем прикладання праці для 15% зайнятих у країні, 

безпосередньо впливає на середовище проживання 32% її громадян (тобто сільського 

населення), забезпечує 8% створеної у державі ВДВ 25. 

Інтегрованість агросфери у сільський розвиток 

Агросфера в основному сформована та функціонує у сільській місцевості, 

використовує її ресурсну базу просторову, природну, трудову, матеріальну. Входження 

агросфери до системи сільського розвитку підтверджується їх органічною єдністю за 

об‘єктними складовими Так, людський потенціал агросфери є вагомою частиною сільських 

громад, аграрне виробництво – значною складовою сільської економіки, а агроландшафти – 

переважаючим елементом соціально-економічної організації облаштування сільської 

території. 

Отже, об‘єктні конструкти і агросфери, і сільського розвитку базуються на триєдиній 

основі – населення, господарство, територія. І їх зв‘язок є логічним, ефективним і 

взаємовигідним. Втім, це спостерігається тоді, коли розвиток побудовано на засадах 

соціоекономіки і сталості. Проте дослідження сьогоднішньої практики висвічують вагомі 

суперечності вітчизняного аграрного й сільського розвитку: поступальний економічний 

розвиток агросфери не сприяє сільському прогресу, а негативні тенденції на селі 

посилюються.  

Тому в більшості розвинених країн сформувалася державна політика, спрямована на 

захист агросфери. Особливо позитивними результатами характеризується стратегія, що 

ґрунтується на парадигмі сталого розвитку агросфери, а, відповідно, й сталого розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Отже, на сьогодні в Україні назріла гостра 

необхідність у визначенні стратегії розвитку як сільськогос-подарського виробництва, так і 

агросфери в цілому. І ця стратегія, безумовно, має базуватися на принципах сталого 

розвитку, що має знайти своє відображення і в законодавстві. Особливої актуальності для 

України все це набуває в умовах євроінтеграції. При цьому, як вбачається, вирішення 

проблеми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва потребує 

комплексного, системного підходу, використання сукупності організаційно-правових, 

економіко-правових, управлінських та соціальних засобів, що має знайти закріплення у 

Концепції сталого розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні. Окрім того, 

сталий екологічний розвиток, одним із проявів якого є раціонально сформовані 

агроландшафти, сприятиме збереженню й відтворенню сприятливого середовища для 

життєдіяльності населення України, в тому числі і для майбутніх поколінь, зменшенню і 

попередженню деградації ґрунтів, збереженню біологічного різноманіття, підтримці 

екологічної рівноваги. 

Таким чином, за умови розвитку сільського господарства на засадах сталості, 

агросфера як система, що поєднує виробничу, соціальну і екологічну складову, забезпечить 

можливість задовольнити зростаючі  потреби у продовольстві у поєднанні зі збереженням і 

примноженням агроресурсного потенціалу, а отже сприятиме досягненню стратегічних цілей 

державної аграрної політики України. 



 

100 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Попова О.Л. Теоретичні основи стійкого розвитку агросфери та формирование 

адекватної української стратегії / О.Л. Попова // Збірник наукових праць ННЦ 

«Інститут землеробства УААН». - 2010. Випуск 3. - С. 18-27. 

2. 9. Шубравська О.В. Чинник та Індикатори сталого розвитку агросфери / О.В. 

Шубравська // Економіка АПК. - 2005. - № 12. - С. 15-20. 

3. Буркинский Б.В. Економіко-екологічні основи регіонального природокористування 

та розвитку // ІПРЕЕД НАН України. / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, С.К. 

Харичков. - Одеса: Фенікс, 2005. - 575 с. 

4. Іванов В.А. Методологічні основи сталого розвитку аграрного сектора / В.А. Іванов, 

А.С. Пономарьова // Економічні і соціальні зміни: факти, тенденції, прогноз. - 2011. - 

Вип. 4 (16) - С. 109-121. 

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Ридзель Ю.М. 

 аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці  

Чернігівський національний технологічний університет 

 

Українська держава на сучасному етапі розвитку вирішує низку складних соціально-

економічних проблем, що загострилися внаслідок світової фінансової кризи та зволікання 

структурних реформ в економіці і соціальній сфері. Особливо це стосується системи охорони 

здоров‘я, яка тривалий час залишається майже незмінною і нездатна забезпечити надання 

громадянам послуг високої якості.  

Питання розвитку галузі охорони здоров‘я ще більше підсилюється при інтеграції в 

європейську і світову економіку. В Україні за 2016 рік загальна кількість осіб з 

захворюваннями за даними Міністерства охорони здоров'я України склала 27361 тис. 

чоловік. І з кожним роком спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб з 

захворюваннями. Кількісний показних працездатного населення в першу чергу залежить від 

показника захворюваності населення країни, а отже цей показник повинен бути 

пріоритетним для держави. 

Позитивні зрушення у галузі можливі за умов оснащення лікувально-профілактичних 

закладів сучасним обладнанням та забезпечення медичного персоналу заробітної плати 

належного рівня, переорієнтації державного регулювання на вирішення системної проблеми 

залишкового принципу фінансування галузі. 

У зв‘язку з цим нагальним стає питання формування та запровадження інноваційної 

концепції розвитку системи охорони здоров‘я і приведення її у відповідність з міжнародними 

стандартами якості медичної допомоги. Завдяки компетентному впровадженню інноваційних 

підходів мають створитись належні умови для забезпечення якісної профілактики здоров‘я 

населення, доступної медицини, збереження та поліпшення здоров‘я людей, скорочення 

прямих і непрямих втрат суспільства за рахунок зниження захворюваності й смертності 

населення, які будуть реалізовані на принципах рівності громадян. Належний обсяг 

фінансового забезпечення дозволить реалізувати існуючі потреби галузі у оновленні її 

матеріально-технічної бази.  

У наукових працях зустрічається велика кількість тлумачень поняття «інноваційна 

діяльність». Наприклад, український вчений І. В. Станкевич стверджує, що інноваційна 

діяльність – це системне поняття, яке представляє комплексні заходи, що направлені на 

реалізацію здійснення процесу інновацій системи охорони здоров‘я [1].  Ю. С. Ціомашко 

підкреслює: «Трактування інновацій, як результату інноваційної діяльності передбачає у собі 

будь-які результати наукової праці: як зміни та перетворення вже існуючих, так і 

впровадження абсолютно нових об‘єктів, процесів, технологій та способів». Функції 

інноваційної діяльності в системі охорони здоров‘я передбачають радикальну зміну 

компонентів: змісту, форм, методів, технологій, засобів навчання, системи управління тощо. 

Проте інновації в охороні здоров‘я можуть здійснюватися як за рахунок власних ресурсів 
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(інтенсивний шлях розвитку), так і за рахунок залучення додаткових потужностей 

(інвестицій) - нових засобів, обладнання, технологій, капітальних вкладень (екстенсивний 

шлях розвитку). Ефективним буде створення власної моделі розвитку системи охорони 

здоров‘я, шляхом раціонального з‘єднання інтенсивного та екстенсивного шляхів, що 

дозволить здійснювати актуальні інтеграційні процеси сфери. 

Також необхідно врахувати різновиди інновацій, які можна класифікувати за різними 

ознаками, які наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Класифікація інновацій в охороні здоров’я за різними ознаками 
За галузями 

діяльності: 

лікувальні – які забезпечують лікувальний процес 

управлінські – які відносяться до менеджменту в системі охороні здоров‘я 

За характером 

внесених змін 

комбінаторні – які поєднують у собі відповідні елементи 

радикальні – які ґрунтуються на принципово нових комплексах дій 

модифіковані – які спрямовані на доповнення та вдосконалення форм і зразків 

За масштабом 

внесених змін 

модульні – які включають взаємопов‘язані групи кількох локальних інновацій 

в системі охороні здоров‘я 

системні, які базуються на повній реконструкції системи як цілого 

За масштабом 

використання 
одиничні – здійснюються один раз дифузні – повторювані 

За терміном дії короткострокові довготривалі 

За методами 

здійснення 
адміністративні ліберальні авторитарні 

ініціативн

і 

Залежно від 

галузі реалізації 

у змісті системи охорони здоров‘я 

у структурі взаємодії учасників системи охорони здоров‘я 

Залежно від 

функціональних 

можливостей 

нововведення – забезпечують ефективний процес охорони здоров‘я 

нововведення – продукти – медичне обладнання, техніка тощо 

організаційно-управлінські нововведення – якісно нові рішення в 

управлінських процедурах, що забезпечують їх функціонування 

За ознакою 

інтенсивності 

інноваційної 

зміни чи рівнем 

інноваційності 

інновації нульового порядку – це практично регенерування 

первинних властивостей системи відтворення традиційної системи охорони 

здоров‘я або її елементу 

інновації першого порядку – характеризуються кількісними змінами в системі 

при незмінній її якості 

інновації другого порядку – являють собою перегрупування елементів системи 

та організаційні зміни 

інновації третього порядку – адаптаційні зміни системи охорони здоров‘я в 

нових умовах без виходу за межі старої моделі охорони здоров‘я 

інновації четвертого порядку – містять новий варіант рішення (найпростіші 

якісні зміни в окремих компонентах системи охорони здоров‘я, що 

забезпечують розширення її функціональних можливостей) 

інновації п‘ятого порядку – ініціюють створення системи охорони здоров‘я 

«нового покоління» (зміна всіх або більшості первинних властивостей 

системи) 

інновації шостого порядку – в результаті реалізації створюються системи 

охорони здоров‘я «нового виду» з якісною зміною функціональних 

властивостей системи при збереженні системо утворюючого функціонального 

принципу 

інновації сьомого порядку – вища, докорінна зміна системи охорони здоров‘я, 

в якій змінюється основний функціональний принцип системи 

За осмисленням 

щодо 

впровадження 

інновацій 

випадкові – інновації надумані і привнесені ззовні, що не випливають із логіки 

розвитку системи охорони здоров‘я. Найчастіше вони впроваджуються за 

наказом вищого керівництва і приречені на поразку 

системні – інновації, виведені з проблемного поля з чітко позначеними цілями 

і завданнями 

Процес інноваційних перетворень системи охорони здоров‘я розглядаються як системні 

та регулярні нововведення в управлінні гетерогенними соціально-економічними системами, 

що змінюються під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства, створюючи належні 

умови для збільшення ефективності системи охорони здоров‘я.  
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Сутність системних інноваційних перетворень полягає у можливості забезпечити 

одночасно й інновацію і спадкоємність попередніх напрацювань, впроваджуючи гнучкий 

координаційний процес управління системою охорони здоров‘я, що в кінцевому результаті 

створить успішну трансформацію сфери охорони здоров‘я. В умовах глобалізації за такого 

підходу гетерогенна соціально-економічна система, є динамічна і стратегічно спланованою 

організацією, що функціонує на принципах інтеграції, координації та децентралізації у 

процесі реалізації інноваційних проектів.  

Враховуючи все вищесказане, можна сказати про те, що для забезпечення належного 

рівня охорони здоров‘я та створення доступної медицини необхідна активізація інноваційної 

діяльності в системі державного регулювання галузі охорони здоров‘я України. 
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МІГРАЦІЯ МОЛОДІ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

В.А. Сторчак 

викладач кафедри Комп‘ютерних наук та інженерії 

програмного забезпечення ЧІІБіП  

 

Анотація. В статті розглядаються проблеми міграції молоді, зокрема визначені 

особливості міграції української молодіі та причини міграції, доводиться, що міграція 

молоді в нових економічних умовах має ряд позитивних, а переважно негативних соціально-

демографічних, інтелектуальних наслідків. Визначаються шляхи вирішення проблеми 

міграції молоді.  

Ключові слова: міграція, трудова міграція, міграційні процеси, мігранти, ринок праці,  

молодь України 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні збереження державного суверенітету, 

територіальної цілісності України й інтеграції до європейського економічного простору, 

забезпеченні наближених до світових стандартів якості та тривалості життя, реалізації прав і 

свобод громадян є стратегічним завданням розвитку країни. Соціально-економічна ситуація 

в Україні сприяє мобільності молоді та спонукає до міграції не тільки в адміністративно-

територіальні одиниці країни, а в різні країни світу, здебільшого Європи. Україна є однією з 

найбільших країн-донорів робочої сили в Європі. Потоки заробітчанства сформувалися в 

умовах низької заробітної плати, підвищенню рівня безробіття та неповної зайнятості. За 

офіційними статистичними даними, більшість трудових мігрантів з України – це молоді 

люди (особи віком 20–34 роки). При цьому Державна служба статистики констатує, що 

частка осіб з вищою освітою серед населення у віці 25–35 років у країні постійно 

зменшується. Варто зазначити, що молодь України їде навчатися закордон, де часто і 

залишається. Так, зараз в Польщі перебуває більше 17 тисяч студентів з України. Всього ж в 

європейських ВНЗ навчається близько 50-55 тисяч українців. Відповідно доданих 

дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2017 року, 30% 

опитаних українців хотіли б поїхати за кордон на постійне місце проживання, а 40% - хотіли 

б працювати за кордоном. Тобто загалом 70% опитаних готові стати мігрантами. 

Найважливішою проблемою міграційної політики України є «відплив умів», або відплив 

висококваліфікованих кадрів за кордон. За таких умов з урахуванням демографічних 

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/migracionnye_nastroeniya_naseleniya_ukrainy.html
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процесів, економічної ситуації та військового конфлікту на Сході країни варто очікувати ще 

більшої ніж нині активації міграційних процесів і, як наслідок, вибуття робочої сили за межі 

країни, що потребує дослідження  тенденцій зовнішньої трудової міграції в Україні, 

визначення факторів, причин, наслідків і, відповідно, розробки інструментарію регулювання 

міграційної активності молоді в Україні. Це зумовлює актуальність теми дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз  стану міграційних процесів в Україні та 

визначення соціально-демографічних наслідків міграції молоді, розробка пропозицій щодо 

регулювання міграційної активності молоді в Україні.. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз міграційних процесів в Україні, їх 

впливу на соціально-демографічний розвиток, рівень життя, освіти, зайнятості у виході на 

європейський ринок праці, а також формуванню міграційної політики і впливу міграції на 

соціальну безпеку країни присвячені праці вчених:Е. Лібанової, О. Малиновської, Т. 

Іванової, О. Позняка. Питання міжнародної міграції робочої сили досліджували та 

продовжують досліджувати такі науковці, як, О. Грішанова, Е. Лібанова, О. Позняк. Такі 

вчені, як О. Балакірева, Н. Карпачова, О. Трохимець свою увагу приділяють соціально-

економічним факторам, що впливають на трудовий міграційний процес молодої частини 

населення України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізувавши тлумачення ключових 

понять, дійшли висновку, що поняття «молодь» різнопланово трактується в багатьох галузях 

науки ‒ філософії, юридичній науці, соціології, політології та інших. До категорії «молодь, 

молоді громадяни» законодавством (ст. 1 Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні») [2] віднесені громадяни України віком від 14 до 

35 років. Загалом, молодь визначається як окрема група населення, яка вирізняється за 

сукупністю вікoвих характеристик, oсoбливoстей сoціального становища та певних 

соціально-психологічних якoстей, що детермінуються суспільним устроєм, культурою, 

закономірностями сoціалізації, системoю виховання суспільства. Молодь є соціально-

демографічною групою суспільства, що визнана некoнкурентнoспрoмoжнoю на ринку праці, 

тим самим такoю, щo пoтребує від країни сприяння у своєму соціальному становленні, 

підтримці процесу різнобічного включення молоді в життєдіяльність суспільства як системи, 

сприйняття її як елементу цієї системи. У мoлoдому віці відбувається формування 

професійних очікувань, гостре відчуття потреби молoді у захисті від безрoбіття. 

Незадoвoлення цієї пoтреби, недостатні умови реалізації професійних очікувань призводять 

до активації міграційних прoцесів серед мoлoді.  

Міграцію визначимо як специфічний спосіб буття, функціонування та розвитку 

тенденцій, механізмів міграційної сфери, видів міграційних потреб та інтересів, 

особливостей їх формування та задоволення. Міграція є реактивним процесом, який реагує 

на економічні та політичні зміни, не лише в країні походження, а й в країнах спрямування 

міграційного процесу.  

У чинному законодавстві України визначення поняття «зовнішня трудова міграція» як 

переміщення громадян України, пов‘язане з перетинанням державного кордону, з метою 

здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування; «трудовий мігрант» як 

громадянин України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме oплачувану діяльність у 

державі перебування, не забoрoнену закoнoдавствoм цiєї держави [3]. 

Пiд трудовою мiграцiєю розумiємо перемiщення у просторі, що здійснюється 

індивідами з метою підвищення рівня життя на основі більш вигiдного використання власної 

робочої сили без змiни постiйного мiсце проживання.  

Пiд iнтелектуальною мiграцією розуміємо міграцію наукових і викладацьких кадрів 

високої кваліфікації, міграцію молоді з вищою освітою.  

Можна запропонувати класифікацію, яка відображає iнновацiйну сутнiсть міграції. 

Виділяють такі її види [5]: 

• міграція кваліфікованої та напівкваліфікованої робочої сили для тимчасової роботи 

за контрактом закордоном; 

• міграція для постійної роботи за кордоном та з метою отримання постійного 

робочого місця в іншій державі; 
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• циркуляція професійних, технічних і управлінських працівників, підприємців та 

осіб, залучених до розробки міжнародних проектів, переміщення працівників; 

• міграція з метою здобуття професійної освіти та практичної підготовки, що 

організується більш розвиненими країнами для просування на зарубіжні ринки новітніх 

технологій та методів управління. 

Останні роки спостерігається активізація міграційного процесу молоді, це і навчання 

за кордоном, стажування, робота, проживання. Поширюється тенденція легальної міграції 

молоді. 

Треба зазначити, що українські мігранти мають найвищий відсоток освіченості (37%) 

серед мігрантів, які мають завершену вищу освіту. Проте це не означає, що освіта і досвід 

відповідають потребам ринку праці України або країни призначення. Як відзначають 

аналітики, велика кількість освічених та талановитих людей (інженери, лікарі, фахівці з 

інформаційних технологій), які працюють закордоном, сприяють певному рівню «витоку 

мізків». Але під час міграції переважно відбувається декваліфікація, коли трудовий мігрант 

виконує низькокваліфіковану роботу [5]. 

До основних причин зовнішніх міграцій молоді належать: 

1) Збройний конфлікт в країні, 

2) Економічні труднощі, серед яких низька заробітна плата, високі ціни на 

продукти першої необхідності, 

3) Низький рівень життя населення, зокрема у невеликих містах і селах, 

4) Відсутність робочих місць та неповна зайнятість на робочому місті, 

5) Політика мобільності, активація міжнародних міграційних процесів, 

розширення напрямків співпраці з ЄС та інші. 

Зовнішні міграційні процеси, які відбуваються в Україні, залежать від факторів 

впливу на міжнародну міграцію. Міграція здебільшого відбувається в кращі економічні 

умови в іншій місцевості порівняно з тими, де людина проживала. Виділимо такі фактори: 

економічні, соціальні, культурні, політичні, екологічні. Для української молоді основним 

фактором «притягання» є висока якість життя закордоном, висока заробітна плата, 

можливість професійної самореалізації, стабільна політична система та якісна освіта. 

Порівнявши середню заробітну плату 2016-2017 року та курс долара, можна 

констатувати, що хоча номінально середня заробітна плата зростала, в результаті стрімкої 

інфляції національної валюти в доларовому еквіваленті різко скоротилася і дійшла позначки 

158 дол. США у 2017 р. (182 дол. США у 2015 році). 

Важливим фактором міграції молоді є ситуація на ринку праці, зокрема рівень 

безробіття та кількість наявних робочих місць.  

Істотному зростанню кількості трудових мігрантів сприяло також розширення ЄС, що 

відбулося за рахунок країн Центральної та Східної Європи. й відкриття кордонів між ними. 

До того ж різке скорочення народжуваності та старіння населення у країнах ЄЄ на тлі 

розширення виробництва також стимулює зростання міграції української молоді. 

Економічні та соціальні наслідки міграції молоді з України мають свої позитивні та 

негативні сторони.  

Допозитивних можна віднести: 

- додаткове спрямування значних фінансових потоків в економіку нашої країни (для 

України грошові перекази мігрантів є важливим джерелом доходу домогосподарств, члени 

яких працюють закордоном); 

- зниження напруження на українському ринку праці та як наслідок зменшення 

реального та прихованого безробіття; 

- розширення можливостей зайнятості для економічно активного населення України, 

- надходження до України іноземної валюти від трудових мігрантів, зменшення 

напруги на ринку праці, зниження рівня прихованого та зареєстрованого безробіття, 

- підвищення якості життя окремих молодих сімей. 

Негативні сторони, що супроводжують процесс иміграціїі сьогодні превалюють над 

позитивними. Серед них: 
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- відплив здебільшого молодих людей на роботу закордон, що призводить до 

негативних демографічних наслідків для України. Мігрантський і заробітчанський спосіб 

життя призводить до руйнації українських молодих сімей, руйнацію сімейних пар через 

несприятливу для народження і виховання дітей специфіку "мігрантського" способу життя, у 

складну сімейну проблему переростає виховання дітей мігрантів, залишених в Україні, 

особливо у разі тривалої відсутності обох батьків. Як наслідок, Україна стикається з новим 

видом соціального сирітства, необхідністю брати під опіку частину дітей мігрантів [4]. 

- погіршення сімейних відносин через довготривалу відсутність членів сім‘ї; 

повернення трудових мігрантів пенсійного віку [5, с. 124], 

- відтік інтелектуального потенціалу країни. Інтелектуальна міграція зумовлює 

тенденцію щорічного зниження кількості організацій, що здійснюють науково-технічну 

діяльність, 

- втрату власної висококваліфікованої робочої сили, тобто фахівців та науковців, що 

спричиняє уповільнення науково-технічного прогресу; втрату кваліфікації мігрантів через те, 

що вони виконують малокваліфіковану роботу закордоном; відсутність відрахування від 

заробітної плати нелегальних мігрантів у соціальний та пенсійний фонд. 

Значними в Україні є втрати ринку праці від експорту «інтелектуальної» частини 

робочої сили. Ці втрати виявляються як: 

- втрати кваліфікованих спеціалістів, що мають першорядне значення— для країни 

(науковці, інженери, програмісти, медики); 

- безповоротні втрати значних коштів, вкладених в освіту тавтрата кадрів, а також 

результатів їхньої майбутньої творчої діяльності; 

- скорочення можливостей розвитку сучасних видів виробництва, 

- унеможливлення розвитку національної науки. 

На нашу думку, основні інструменти регулювання активації міграції молоді є: 

1. Розробка Законодавчих документів щодо підтримання молоді в Україні, а також 

законодавства щодо міграції населення України. 

2. Проведення інформаційних кампаній для мігрантів; стимулювання грошових 

переказів мігрантів на батьківщину; створення механізму впливу на агентства по 

працевлаштуванню за кордоном та залучення їх до реалізації двосторонніх угод; створення 

умов для забезпечення зворотного характеру трудової міграції і т. д. 

3. Надання університетам більшої автономії, можливості здійснення практичної 

підготовки студентів, а для студентів/викладачів, які пройшли навчання чи стажування 

закордоном обов‘язковість відпрацювання та поширення набутого досвіду в Україні 

протягом не менше 5 років. 

4. Забезпечення співпраці вузу з діючими підприємствами, організаціями в Україні, 

зокрема надання субсидій від держави роботодавцям, які за власний кошт будуть навчати 

студентів за попередньо узгодженими програмами практик та співпраці вузу з роботодавцем 

чи надання фінансової підтримки з боку держави підприємств, установ та організацій, що 

беруть участь у реалізації програми з надання першого робочого місця випускникам. 

5. Створення реальних робочих місць для молоді. 

6. Впровадження програми соціальної підтримки працюючої легально молоді в 

Україні. 

7. Врегулювання цінової політики в державі та у відповідності до європейського 

рівня збільшення заробітних плат. 

Висновки. Отже, зупинити відтік працездатного економічно активного населення 

можна, лише забезпечивши створення умов для ефективного його використання. Такими 

умовами є розробка виваженої міграційної політики держави, спрямованої на створення 

високопродуктивних робочих місць, гідного рівня оплати праці, підвищення соціальних 

стандартів і соціальної захищеності трудового потенціалу, реформування наявної системи 

освіти з метою отримання якісного навчання, створення сприятливих умов для ведення 

бізнесу тощо. 
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імені академіка Ю. Бугая 

науковий керівник: викладач Шабаєва Р.А.  

Доволі тривалий час в Україні ставлення до домашнього насильства залишалось суто 

«домашнім», а суспільство переважно закривало очі, мовляв, не варто пхати носа у чужу 

сім‘ю. Майже 17 років у нас був закон «Про попередження насильства в сім‘ї», який 

передбачав заходи та повноваження органів державної влади у запобіганні та реагуванні на 

факти застосування фізичної сили в родинах. Однак, в реальному житті постраждалі члени 

сім‘ї та діти частіше залишались сам на сам із домашнім терором, і ніякої дієвої реакції від 

державних органів, як правило, не було. Причин такої ситуації чимало — недостатня 

законодавча регламентація, страх потерпілих звернутися по допомогу, відсутність 

реагування, насамперед, з боку поліції, складність фіксації та доведення факту насильства. 

Минулий рік став переломним у питаннях прав людини не лише в Україні, а й у всьому світі. 

Слова «фемінізм» та «насильство» стали найбільш запитуваними у пошукових інтернет – 

системах. Намагаючись вирішити проблему домашнього насильства, у грудні 2017 року 

Верховна Рада ухвалила закон «Про протидію домашньому насильству» без згадки про 

гендерні стереотипи. 

Рада ухвалила закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», в якому 

запропоновано новий підхід (із використанням європейських стандартів) до боротьби з цим 

негативним явищем у суспільстві.Новий закон набув чинності з 7 січня 2018 року.  

Проблему насилля над жінками досліджували такі науковці, як: А. Андрєєва, О. 

Бодальов, Г. Божович, Л. Виготський, С. Голод, Б. Гузиков, , Л. Максименко, Л. Орбан-

Лембрик, В. Столін. Мета статті: розглянути теоретичні аспекти надання соціально-

психологічної допомоги жінкам, які зазнають насилля в сім‘ї.  

Під домашнім насильством тепер розуміється будь-яка дія фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, а також погрози вчинення таких діянь[1]. 

Постраждалими визнаються особи, незалежно від того, чи проживають вони спільно зі 

своїми кривдниками, чині (наречені, подружжя, колишнє подружжя, мати, батько, діти, їх 

батьки, брати, сестри, нерідні батьки, опікуни, піклувальники, їхні діти, прийомні діти, діти-

вихованці, інші родичі до двоюрідного ступеню зв‘язку, особи, які спільно проживали або 

проживають однією сім‘єю, але не перебувають у шлюбі, їх діти та батьки) та  особи, які 

проживають разом (будь-які інші родичі, люди, які пов‘язані спільним побутом, мають 

спільні права та обов‘язки). Постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала 

домашнього насильства, а й свідок (очевидець) такого насильства. У разів чинення будь-

якого виду домашнього насильства постраждалі мають право звернутися із відповідною 

заявою (повідомленням) як до органів поліції за місцем свого проживання (перебування), так 

і до виконавчих комітетів сільських і селищних рад, органів опіки та піклування, навчальних 

закладів (якщо постраждалі — діти), установ охорони здоров‘я. Аби отримати захист, 

достатньо звернутися до будь-якого з цих органів[4].  

Можна повідомити про насильство і через кол-центр з питаньза побігання та протидії 

домашньому насильству — державну установу, територіальні підрозділи якої планується 

відкрити у кожному регіоні. Державний кол-центр поки у процесі створення, а поки 

громадяни можуть користуватися гарячими лініями громадської організації "Ла-Страда 

Україна".Постраждалі мають право одразу або в подальшому звернутися до суду із заявою 
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про видачу обмежувального припису стосовно кривдника. До того ж постраждалі мають 

право користуватися безоплатними послугами адвокатів Центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а за подання таких заяв до суду — судовий збір не 

сплачується. Потерпіла особа може вимагати від кривдника компенсації: її витрат на 

лікування, отримання консультацій або на оренду житла, яке вона винаймає з метою 

уникнення домашнього насильства, періодичних витрат на її утримання, утримання дітей чи 

інших членів сім‘ї, які перебувають (перебували) на утриманні кривдника. 

До кривдника можуть бути застосовані наступні спеціальні заходи: 

1) Терміновий заборонний припис. Поліція може заборонити перебувати, проживати, 

контактувати з постраждалою людиною як на підставі її заяви, так і за власною ініціативою у 

разі існування загрози її життю чи здоров‘ю. При цьому заборона перебувати разом 

кривднику і постраждалій особі не залежить від того, кому належить помешкання — 

постраждалому, кривднику, їхньою спільною власністю чи власністю третіхо осіб. Припис 

залишити та перебувати у житлі разом із постраждалою особою не застосовується лише до 

неповнолітніх кривдників. У випадку, якщо людина відмовляється добровільно залишити 

житло, поліція може застосувати примусове виселення. Строк дії цих заборон — 10 днів. 

Заборонний припис поліції кривдник може оскаржити у суді. 

2) Обмежувальний припис. Застосовується на підставі судового рішення за заявою 

постраждалої особи (або її представника). Суд розглядає справу про видачу обмежувального 

припису в порядку окремого провадження не пізніше 72 годин післяна дходження до суду 

заяви про видачу обмежувального припису. Кривдника викликають до суду через 

розміщення оголошення на офіційному сайті суду. Однак судовий розгляд можуть провести і 

без виклику та участі кривдника, якщо того вимагає безпека постраждалої особи. 

Таким приписом людині може бути: заборонено перебувати в місці спільного 

проживання (перебування) з постраждалою особою; зобов‘язано усунути перешкоди у 

користуванні майном; обмежено спілкування з постраждалою дитиною; заборонено 

наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, 

інших місць частого відвідування постраждалою особою; заборонено особисто і через третіх 

осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, 

невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; 

заборонено вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або 

контактувати з нею через інші засоби зв‘язку особисто і через треті хосіб[2].  

Рішення суду про видачу обмежувального припису підлягає негайному виконанню, а 

його оскарження не зупиняє його виконання. Обмежувальний припис видається на строк від 

одного до шести місяців, та може бути продовжений судом ще на шість місяців. Крім того, 

усі факти домашнього насильства, інформація про кривдника (незалежно від його згоди), а 

також про постраждалих (за їхньою згодою) вносяться до Єдиного державного реєстру 

випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

Така інформація зберігається у базі: 

1 рік у разі відсутності відкритого кримінального провадження, судового рішення про 

обмежувальний припис або адміністративне стягнення, обвинувального вироку суду; 

3 роки — у разі наявності судового рішення про обмежувальний припис або 

адміністративне стягнення; 

10 років — у разі наявності обвинувального вироку, який набрав законної сили. 

До того ж кривдника можуть взяти на профілактичний облік, проводити з ним роботи 

органами поліції, направити на проходження програми виправних робіт на строк від трьох 

місяців до одного року. 

Всі ці заходи — не є покараннями (ані адміністративними, ані кримінальними). Це — 

так звані запобіжні заходи, які дозволяють державним органам оперативно зреагувати на 

факти домашнього насильства, припинити його вчинення та усунути загрозу повторного 

насильства. Проте застосування таких заходів зовсім не означає, що кривдника не 

притягнуть до адміністративної або кримінальної відповідальності за наявності підстав. 

Власне відповідальність кривдника за вчинення домашнього насильства наразі 

передбачена лише у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Ст. 172-3 
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КУпАП за вчинення домашнього насильства передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 

грн до 340 грн або громадських робіт на строк 30-40 годин, або адміністративного арешту на 

строк до 7 діб. Повторне вчинення домашнього насильства протягом року вже загрожує 

штрафом від 340 до 680 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин, або 

адміністративним арештом на строк до 15 діб. Закон, який запроваджує кримінальну 

відповідальність за домашнє насильство (№2227-19), теж ухвалений парламентом у грудні 

минулого року, але набуде чинності лише через рік — 11 січня 2019 року. Зокрема, почне 

діяти кримінальна відповідальність за вчинення систематичного домашнього насильства, що 

передбачатиме покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років. 

Тож до того часу домашніх кривдників будуть притягати лише до адміністративної 

відповідальності та застосовувати спеціальні заходи через поліцію або суд. 

Новий закон проти домашнього насильства, безумовно, заслуговує на позитивну 

реакцію спільноти, однак має певні прогалини, пов‘язані із його застосуванням на практиці. 

Залишається без відповіді питання місця перебування кривдника, якому заборонено 

 перебувати у спільному із сім‘єю житлі; невідома доказова база для застосування 

обмежувальних приписів; захист людей, які стали свідками насилля. Хоча, звісно, сам факт 

того, що Україна виходить на нову дорогу боротьби з насильством в родинах, не може не 

радувати.  
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Правова культура особи — це обумовлені правовою культурою суспільства ступінь і 

характер прогресивно-правового розвитку особи, які забезпечують її правомірну діяльність. 

Цю проблему досліджували такі українські вчені, як В.Д. Бабкін, М.І. Коцюба, В.А. 

Котюк, П.Ф. Мартиненко, А.Р. Мащок, Є.В. Назаренко, П.М. Рабінович, В.М. Селіванов, 

С.А. Тихонова та ін. В їх працях характеризується нова сутність правової культури, а саме: 

правова культура не зводиться лише до правосвідомості громадян суспільства. 

Правова культура особи включає: 

1) знання законодавства (інтелектуальний зріз). Поінформованість була і залишається 

важливим каналом формування юридично зрілої особи; 

https://tsn.ua/blogi/themes/law/noviy-zakon-proti-domashnogo-nasillya-dobre-ale-mozhna-krasche-1102150.html/
https://tsn.ua/blogi/themes/law/noviy-zakon-proti-domashnogo-nasillya-dobre-ale-mozhna-krasche-1102150.html/
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2) переконаність у необхідності і соціальній корисності законів і підзаконних актів 

{емоційно-психологічний зріз); 

3) уміння користуватися правовим інструментарієм — законами та іншими актами — 

у практичній діяльності (поведінковий зріз). 

Правова культура особи характеризує рівень правової соціалізації члена суспільства, 

ступінь засвоєння і використання ним правових начал державного і соціального життя. 

Правова культура особи означає не тільки знання і розуміння права, а й правові судження 

щодо нього як про соціальну цінність, і головне — активну роботу з його здійснення, зі 

зміцнення законності і правопорядку. Іншими словами, правова культура ocoби – це її 

позитивна правова свідомість у дії. Вона включає перетворення особою своїх здібностей і 

соціальних якостей на підставі правового досвіду. 

Змістом правової культури особи є: 

1) правосвідомість і правове мислення. Правове мислення має стати елементом 

культури кожної людини; 

2) правомірна поведінка; 

3) результати правомірної поведінки і правового мислення. 

Показником правової культури особи є правова активність особи як вища форма 

правомірної поведінки, що припускає: 

1) наявність високого рівня правосвідомості; готовність до ініціативної правомірної 

діяльності в правовій сфері на основі шанобливого ставлення до права, переконаності в 

необхідності і справедливості правових норм, їх добровільного здійснення, досконалого 

знання права (внутрішній аспект); 

2) цілеспрямовану, ініціативну, позитивну соціальне корис-ну діяльність особи, що 

перевершує звичайні вимоги до можливої і належної поведінки, спрямовану на розвиток 

демократії, зміцнення законності і правопорядку (зовнішній аспект). 

Правова активність — одна із змістовних характеристик особи. На відміну від держав 

з тоталітарним режимом, де бажаною є людина конформістської поведінки, а від активної 

намагаються позбутися, у державах з демократичним режимом потрібна особа активна, 

зацікавлена в реалізації правових норм і принципів у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. 

Форми прояву правової активності різноманітні: сумлінна службова діяльність, 

предметне обговорення законопроектів, участь у передвиборній боротьбі як довірена особа 

кандидата в депутати та ін. Правомірна активність особи досягається через схвалення і 

стимулювання суспільне корисних дій і припинення шкідливих. Правова активність може 

бути як епізодичною (дії громадянина по затриманню підозрюваного у вчиненні злочину), 

так і постійною (виконання функцій народного засідателя). 

Правова культура особи (загальна і спеціальна — професійна) сприяє виробленню 

стилю правомірної поведінки, який фор-мується залежно від: 

• ступеня засвоєння і вияву цінностей правової культури су-спільства; 

• специфіки професійної діяльності; 

• індивідуальної неповторності творчості кожної особи. 

Культурний стиль правомірної поведінки характеризується сталістю додержання 

правових принципів у правомірній поведінці, специфікою вирішення життєвих проблем, яка 

виражається в особливостях вибору варіанта правомірної поведінки в межах, визначених 

правовими нормами. 

Правова культура професійної групи, або професійна правова культура, — одна із 

форм правової культури суспільства, притаманна тій спільності людей, що професійно 

займаються юридич-ною діяльністю, яка потребує фахової освіти і практичної підготовки. 

Як правило, це культура робочої групи, члени якої є службовими особами і носіями 

службової правової культури. 

Професійній правовій культурі робочої групи (колективу) та її членам властивий 

вищий ступінь знання і розуміння правових явищ у відповідних галузях професійної 

діяльності. 
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Правова культура юриста вбачається в критичному творчому осмисленні правових 

норм, законів, правових явищ з погляду їх гуманістичного, демократичного і морального 

змісту. 

Професійна культура юриста припускає: 

1) знання законодавства і можливостей юридичної науки; 

2) переконаність у необхідності і соціальній корисності зако-нів і підзаконних актів; 

3) уміння користуватися правовим інструментарієм — законами та іншими правовими 

актами в повсякденній діяльності, вдаватися до використання всіх досягнень юридичної 

науки і практики при прийнятті і оформленні рішень. 

Професіоналізм і справедливість торжествують у юридичній практиці лише тоді, коли 

юрист як служитель закону чесно виконує свій морально-правовий обов‘язок, постійно 

підвищує свою майстерність, опановує досягнення теоретичної та практичної юриспруденції. 
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Безробіття все частіше стає критичним чинником, лишає людей без праці і доходів, й 

порушує їх соціальну ідентичність. Статус індивіда у суспільстві перебуває в залежності від 

праці. Тому безробіття позбавляє людину не лише трудового, а й соціального статусу. 

Оскільки, на сьогодні, дане економічне явище є однією з найважливіших проблем 

будь-якої країни світу, то й до її вирішення зверталася велика кількість науковців. Зокрема 

це П.О. Нікіфоров, А.О. Вольська, Л.М. Колишня, О. Пазюк, О. Пономарьова, Т.М. 

Соколова, В. Юрчишин, Д. Акімов, Г.В. Левчук. 

Мета: розглянути проблеми безробіття в Україні та шляхи їх вирішення. 

Проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій економіці, і, не вирішивши 

його неможливо налагодити ефективну діяльність економіки. Особливо гостро проблема 

безробіття постає перед Україною. 

Проблеми та причини виникнення даного економічного явища. 

Основними з яких є: 

- проблема молодіжного безробіття, адже  молодь без досвіду роботи зазнає 

найбільших труднощів з пошуку роботи, особливо офіційного працевлаштування; 

- структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, регіональні) 

в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, згортанні 

виробництва в традиційних галузях, закритті технічно відсталих підприємств; 

- проблеми безробіття серед людей старшого віку; 

- відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу; 

-політика уряду в галузі оплати праці; 

-скорочується купівельна спроможність населення; 
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- бюджет втрачає платників податків; 

- сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях; 

- зміни в демографічній структурі населення 

- рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний).  

Одним із головних наслідків безробіття є те, що відбувається збідніння населення 

через втрату трудового заробітку та заморожування заробітної плати працівників, які 

залишаються на виробництві, що тягне за собою падіння купівельної спроможності 

населення і, відтак, падіння сукупного попиту на товари, що розглядається як головний 

фактор падіння виробництва й економіки в цілому. 

 Говорити, про наслідки, які тягне за собою дане явище можна довго, але 

найголовнішим є не його аналіз, а пошук шляхів зменшення негативних наслідків. 

Виклад основного матеріалу: основні шляхи вирішення проблем безробіття мають 

включати цілу низку заходів, зокрема: 

- приведення законодавства України у відповідність до міжнародних норм і 

принципів; 

- запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці; 

- реалізацію Державної та регіональних програм зайнятості; 

- сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств; 

- зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих місць (для 

компенсування витрат на прийом нових працівників); 

- забезпечення збереження ефективно функціонуючих робочих місць та створення 

нових; 

- створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької 

діяльності безробітних; 

- надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати додатково зайнятим на 

виробництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті; 

- легалізацію тіньової зайнятості. 

З огляду на новітні наукові розробки та світову практику формування ефективної 

політики регулювання зайнятості і безробіття в Україні, запорукою вирішення проблеми є 

розробка і реалізація широкого комплексу відповідних заходів, насамперед, у соціально-

трудовій сфері. Оновити та підвищити технічний рівень робочих місць, зокрема, для того, 

щоб кожне з них забезпечувало зайнятому прожитковий мінімум і подальше зростання 

заробітної плати (з урахуванням інфляції). Це дозволить привести заробітну плату у 

відповідність з продуктивністю праці, ліквідувати фіктивні робочі місця, зменшити 

приховане безробіття. 

Висновок. Рівень безробіття в країні залежить від стану економіки країни. Безробіття 

не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання 

створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет 

втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального 

напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. Безробіття вважається, з одного 

боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – великим 

суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але 

жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. 
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Дуже важливу роль в процесі виконання та відбування покарань пов‘язаних з 

позбавленням волі відіграє поняття «режим» (від французького regime) у дослівному 

перекладі має декілька значень:1) державний лад, спосіб правління; 2) точно встановлений 

розпорядок життя, праці, відпочинку, сну, харчування; 3) система правил, заходів, 

необхідних для досягнення тієї чи іншої мети.  

Першим намагався дати визначення режиму в юридичній літературі, на початку ХХ 

століття, професор С.В. Познишев: «Пенітенціарний режим, в широкому розумінні цього 

слова, охоплює всю систему заходів, за допомогою яких пенітенціарні установи прагнуть до 

досягнення своєї мети. Сюди відносяться, по-перше, всі способи розміщення та поділу 

ув‘язнених для цілей виправно-трудового впливу на них, або так звані «пенітенціарні 

системи», по-друге, увесь розпорядок життя, який встановлюється у пенітенціарних 

установах, і всі заходи впливу, що застосовуються до ув‘язнених» [1, с.113-114].  

Й.С. Ной звертав увагу на двозначний зміст режиму позбавлення волі: широкий та 

вузький. Режим у широкому значенні включав регулювання життя засуджених у виправній 

установі з усіх боків, у тому числі і суспільно корисну працю, та виховну роботу. Під 

режимом у вузькому значенні розумілось встановлення певних правил ізоляції засуджених, 

їх поведінки, прав та обов‘язків, зумовлених фактом відбування покарання, система заходів 

заохочення та стягнення [2, с.55].  

М.Я. Гінзбург та І.А. Стручков писали: «Режим виправно-трудової установи в 

широкому розумінні – це порядок її діяльності, вся сукупність заходів, які забезпечують 

виконання покарань виправно-трудового характеру і здійснення методів, спрямованих на 

виправлення та перевиховання засуджених. Режим у вузькому розумінні – це один з 

основних методів виправно-трудового впливу, який забезпечує здійснення виправлення та 

перевиховання, а також регламентування порядку тримання засуджених у виправно-

трудових установах» [3, с.96].  

Суть цих визначень коротко зводиться до того, що під режимом розуміється:  

1) порядок виконання покарання у виправній колонії;  

2) порядок тримання у виправній колонії;  

3) сукупність правил поведінки засуджених;  

4) порядок життя та праці засуджених;  

5) діяльність виправної колонії;  

6) система заходів і методів, що сприяють вихованню;  

7) сукупність норм, що визначають обсяг обмежень для засуджених і порядок їхньої 

реалізації;  

8) порядок реалізації кримінально-правового покарання та залучення засуджених до 

праці, виховної роботи, загальноосвітнього і професійно-технічного навчання;  

9) порядок виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі, в якому 

виражається покарання, що забезпечує попереджувальний і виховний вплив [4, с.44]. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6246736,00
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


 

114 

 

У Кримінально-виконавчому кодексі України (далі КВК України) вперше на 

законодавчому рівні сформульовано чітке визначення режиму у виховних та виправних 

колоніях. Згідно з ч.1 ст.102 КВК України: «Режим у виправних і виховних колоніях – це 

встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і 

відбування покарання . який забезпечує ізоляцію засуджених; постійний нагляд за ними; 

виконання покладених на них обов‘язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку 

засуджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій засуджених; різні умови 

тримання засуджених 133 залежно від виду колонії; зміну умов тримання засуджених».[5] 

Глава 16 КВК України визначає найважливіші положення, що характеризують сутність і 

зміст режиму виконання і відбування покарання. 

Одним з підвидів режиму є «режим у СІЗО», він застосовується для категорії 

ув‘язнених під варту - це встановлений нормами законодавства України порядок і правила 

відбування ув‘язненими запобіжного заходу та виконання законних розпоряджень 

адміністрації установ попереднього ув‘язнення щодо забезпечення функцій державного 

примусу в інтересах кримінального судочинства, законності і правопорядку та безпеки під 

час виконання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. 

З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що на протязі історичного 

становлення українського кримінально-виконавчого права поняття «режим» не мало свого 

законодавчого визначення, а розуміння цього терміну базувалося лише на висловлюваннях 

науковців в галузі кримінально-виконавчого права. З прийняттям в 2004 році Кримінально-

виконавчого кодексу України вперше на законодавчому рівні дало визначення такого 

ґрунтовного поняття для процесу відбування та виконання покарання як «режим», що значно 

полегшило його розуміння як для практичних працівників, так і дало підґрунтя науковцям 

для подальшої розробки змісту цього поняття. 
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На сьогодні тема прав людини є дуже актуальною, адже щодня у різних куточках 

України права громадян навмисно чи мимоволі порушуються. Не дивлячись на те, що 

створено безліч організацій для захисту прав людей, захиститися від порушень все ж 

неможливо, проте можна значно зменшити їх кількість. У цьому світі людина була створена 

вільною,тому вона завжди прагнула і прагне до свободи та незалежності.  Проте, завжди 

знаходились ті, що намагалися цю волю обмежити. У ХІХ столітті це були пани та феодали, 

у ХХІ сторіччі з‘явилися торговці людьми.  Вони поневолюють людей, не надаючи їм 

жодних прав і торгують ними наче речами. Як казав А.Міцкевич «Щоб країна могла жити 

потрібно щоб жили права»,в даному випадку права людей.  

Українська термінологія з прав людини бере витоки з Руської правди , 

міжнародних договорів та інших юридичних актів Київської Русі. За Руською Правдою в 
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Київській Русі не було смертної кари, поважалось право власності. Становище жінки за 

давньоруським правом було набагато вищим, ніж за давньогерманським та римським 

правом , перед лицем яких жінка, донька, дружина, мати завжди потребували опікуна й 

виступали все життя неправочинними. Навпаки, в Україні жінка за життя чоловіка зберігала 

своє окреме майно. Довньоруський закон охороняв особисті та майнові права жінки.  

 Ідея прав людини, що базується на теорії природного права та знайшла своє втілення 

в нормативних актах Європи,  була визнана в колах українських суспільних діячів. Тарас 

Шевченко в поемах оспівував свободу людини. Михайло Драгоманов в конституційному 

проекті передбачав конституційну свободу людини, забезпечення недоторканості 

особистості, повагу її гідності. Правознавець А. Кистяківський підкреслював необхідність 

обмеження державної влади ―невід‘ємними, непорушними недоторканими, невідчужуваними 

правами людини‖, найважливішим з яких вважав право на гідне існування Наступним 

важливим кроком у проголошенні прав людини в Україні була доба Української Народної 

Республіки та Західно-Української Народної Республіки. ІІІ Універсал Української 

Центральної Ради проголошував ―свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, 

страйків, недоторканності особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у 

зносинах з усіма установами. Проект Основного Державного Закону УНР значну увагу 

приділяли правам громадян України. В обох актах були статті про рівність прав чоловік та 

жінок, заборону дискримінації; про право особистої недоторканості, а також недоторканості 

мешкання; про таємницю листування; про свободу сумління та віри, зміни віросповідання; 

про право на свободу пересування тощо. 

Прийняття Конституції України 1996р. стало значним етапом в розвитку української 

термінології з прав людини. Розділ ІІ ―Права, свободи та обов‘язки людини і громадянина‖ є 

повністю узгодженим з міжнародно-правовими актами з прав людини. Незважаючи на це, 

перелік прав людини в Конституції не є вичерпним.  

Аж до ХХ ст. концепція прав людини не одержувала адекватного національно-

правового і міжнародного-правового втілення. У 1946р., на наступний рік після 

утворення ООН, була створена Комісія з прав людини - допоміжний орган Економічної і 

Соціальної Ради  ООН(ЕКОСОР). Держави-члени ООН визначили, що 

розробка Хартії (Білля) про права людини є однією з головних задач Комісії. Згодом Комісія 

уточнила, що Хартія повинна складатися принаймні з трьох частин: 1. декларації прав 

людини 2. пакту про права людини  3. заходів щодо проведення в життя положень пакту. У 

своїй діяльності Комісія з прав людини виходила з базисних положень Статуту ООН. Однією 

з цілей ООН, згідно до нього, є: ―Здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні 

міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру й 

у заохоченні і розвитку поваги до прав людини.  

Таким чином, 10 грудня 1948 р. Загальна декларація прав людини була ухвалена і 

проголошена в резолюції 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН ―як задача, до виконання якої 

повинні прагнути всі народи і всі держави‖. У Декларації зазначені цілі, до яких повинні 

прагнути ―кожна людина і кожний орган суспільства‖. З тих часів щорічно міжнародне 

співтовариство відзначає  10 грудня як День прав людини. У зв'язку з тим, що Загальна 

декларація прав людини була затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, 

цей документ не є юридично обов'язковим. Водночас в силу його величезного політичного і 

морального авторитету положення Загальної декларації стали включатися в конституції 

багатьох держав і в тексти міжнародних договорів. Слід зазначити, що є багато спільного 

між загальною декларацією прав людини і положеннями Розділу II ―Права, свободи й 

обов'язки людини і громадянина‖ Конституції України. 

Серед інших важливих документів варто виділити: 

  Конвенцію про попереждення злочинів геноциду і покарання за нього 1948р.; 

 Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1966р.  

 Конвенцію про припинення апартеїду і покарання за нього 1973 р. (Апартеїд 

є злочином проти людства); 

 Конвенцію про політичні права жінок 1953 р.; 

 Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., 
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 Конвенцію протикатувань і інших жорстоких, нелюдських або тих, що принижують 

гідність видів поводження і покарання 1984 р.; 

 Конвенцію про права дитини 1989 р. тощо. 

Реальний захист прав людини належить до найгостріших проблем української дійсності. 

В останні роки це питання є предметом серйозного наукового аналізу. Конституційне 

прагнення розвивати і зміцнювати демократичну державу неможливо реалізувати без 

утвердження в суспільній свідомості і соціальній практиці невідчужуваних прав і свобод 

людини, нормативного закріплення їх гарантій. Конституція України досить чітко визначає 

систему органів та посадових осіб різних рівнів, які повинні захищати права і свободи 

людини і громадянина. Це: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, місцеві державні адміністрації, підсистема судів загальної юрисдикції та 

спеціалізованих судів, Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, прокуратура, адвокатура, інші правоохоронні органи України. 

Основною ефективною формою захисту прав і свобод є судовий захист. Потреба у 

судовому захисті закономірно випливає з ускладнення характеру структури економічних 

відносин, зростанні конфліктності і соціальних протиріч у суспільному житі. 

 Великі надії в плані посилення гарантій захисту прав і свобод людини покладаються на 

інститут Уповноваженого з прав людини, який існує в рамках парламентаризму. Зазначена 

посадова особа заповнює прогалини і компенсує недоліки судових засобів захисту, 

парламентського та відомчого контролю за адміністративними органами. 

Широкими повноваженнями щодо захисту прав і свобод людини наділена 

прокуратура України при виконанні функцій нагляду за додержанням і застосуванням 

законів. Адвокат зобов'язаний здійснювати представництво, сприяти захисту прав та 

законних інтересів громадян і юридичних осіб за їх дорученням в усіх органах, установах, 

організаціях. Вказана діяльність базується на принципах верховенства права.  

Таким чином, удосконалення процедур захисту прав і свобод індивіда - важливе і 

невідкладне завдання Української держави. 
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Не дивлячись на гарантованість Конституцією України медичного обслуговування в 

установах відбування покарань існує проблема відповідного лікування засуджених. Згідно із 

опитуванням співробітників установ виконання покарань, найбільшою проблемою медицини 

в установі є туберкульоз[7]. 

У зв‘язку із все більшим соціальним розшаруванням суспільства й появою великої 

кількості асоціальних елементів, що страждають алкоголізмом, нарко- і токсикоманіями, 

осіб, що проживають в антисанітарних умовах, ведуть бродяжницький спосіб життя й мають 

різноманітну соматичну патологію, різко збільшилася чисельність криміногенного прошарку 

населення. [1, с.151]. 

Так при вивченні медико-правових аспектів туберкульозу у виправних установах, 

зокрема Львівської області, було встановлено, що більшість випадків захворювання 
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трапляється серед ув‘язнених віком від 20 до 39 років (73%). Серед засуджених уперше 

туберкульоз було виявлено у 14%; у тих, що мають дві-три судимості – у 39%; чотири і 

більше – у 47% [7]. 

До того ж вітчизняна пенітенціарна система має проблеми що не завжди покращують 

стан здоров‘я засуджених, до яких можна віднести недостатність фінансування медичного 

обслуговування та харчування засуджених, наявність малоефективної системи виявлення й 

лікування хворих на туберкульоз унаслідок відсутності в штаті установ фтизіатрів, 

незадовільні санітарно-побутові умови утримання засуджених [1, с.151].  

Згідно із Наказу Міністерства юстиції України «Про порядок організації надання 

медичної допомоги засудженим до позбавлення волі»: 

– Засуджений має право на вільний вибір лікаря. У разі звернення засудженого до 

лікаря закладу охорони здоров‘я ДКВС з проханням про допуск обраного лікаря медичний 

працівник закладу охорони здоров‘я ДКВС протягом однієї доби готує медичну довідку про 

стан здоров‘я засудженого та запит до керівництва установи виконання покарань (далі - 

УВП). 

– Засуджені, що є потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві чи 

професійного захворювання, які настали до засудження, яким висновком медико-соціальної 

експертної комісії визначено потребу в медичній та соціальній допомозі, забезпечуються 

відповідно до законодавства. 

– Керівництво УВП організовує та забезпечує цілодобову охорону засудженого під час 

лікування у закладі охорони здоров‘я з орієнтовного переліку відповідно до вимог 

законодавства [5]. 

На сьогоднішній день Україна рухається в Євроінтеграційному напрямку, в тому числі 

намагається привести національне кримінально-виконавче законодавство у відповідність до 

європейських стандартів, аби забезпечити весь комплекс конституційних прав, зокрема в 

медичній сфері, всім громадянам без винятку  

Беручи до уваги закордонний досвід, а саме Францію, де медичне обслуговуваннящо 

здійснюється у виправних установах надається в медичному відділенні яке не є структурним 

підрозділом виправної установи. У цьому відділенні працюють лікарі, санітари, стоматологи 

і управлінський персонал. 

У медичному відділенні також надається психіатрична допомога, якщо в установі не 

представлена регіональна медико-психологічна служба (SMPR). Також, в разі необхідності 

засудженого можуть госпіталізувати тривалістю понад 48 годин (для виправних установ 

континентальної Франції).  

Лікарі і всі практикуючі в тюрмі медичні співробітники працюють незалежно від 

тюремної адміністрації: вони не підзвітні керівництву в‘язниці і зобов‘язані дотримуватись 

лікарської таємниці.  

При необхідності засуджені можуть користуватись телефонним зв‘язком, послуги якого 

зобов‘язані оплачувати самостійно, деякі оператори гарячих ліній : 105, інформаційної 

служби з питань гепатиту; 106, інформаційної служби по питань прийому стимуляторів; 107, 

інформаційної служби по питань наркозалежності; 109, інформаційної служби по питань 

СНІДу; 110, довідкової юридичної служби ARAPEJ; 111, телефону довіри Червоного Хреста 

для ув‘язнених. Дзвінки в ціслужби є безкоштовними і конфіденційними [9, с.16-19]. 

Таким чином, одними із позитивних моментів медичного обслуговування у виправних 

закладах Франції можна зазначити те, що: 

– медичний персонал не підзвітнийадміністрації і працюють із засудженими окремо і на 

за власними вимогами. Вони не повинні звітувати перед адміністрацією установи, отже 

усувається можливість впливу керівництва установи на медичний персонал і відповідне 

стандартам лікування; 

– у Франції засуджений може в будь-який час і день незалежно від адміністрації 

установи записуватись до різних фахівців, що дозволяє вчасно виявляти проблеми із 

соматичним здоров‘ям засудженого і надати кваліфіковану допомогу. 

Якщо порівнювати особливості підходів до лікування туберкульозу в установах 

виконання покарань України та Європи, то він значно різниця, і пов‘язано це в першу чергу 
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із підходом до реабілітаційного періоду. Хворі на туберкульоз в Європі проходять 

довготривалий і спеціальний курс лікування в окремих спеціалізованих центрах, після якого 

вони направляються в спеціальні санаторії, де за ними наглядають співробітники установ. В 

нашій країні таких санітарно-курортних закладів не передбачено більш того кожен рік 40% 

хворих засуджених що були амністовані та умовно-достроково звільнені випадають з поля 

зору протитуберкульозних диспансерів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Державна електронна бібліотека. Туберкульоз. URL: 

http://opb.org.ua/3221/4/%D0%A1_139-

231_%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D

0%BE%D0%B7.pdf 

2. Конституція України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон Українивід 11 липня 2003 р. №1129-

ІV. –URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 

4. Медичне та соціально-побутове забезпечення засудженихURL: 

http://khpg.org/index.php?r=1.6.10 

5. Наказ 15.08.2014 № 1348/5/572 «Про затвердження Порядку 

організаціїнаданнямедичноїдопомогизасудженим до позбавленняволі». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14 

6. Науковий блог. URL:https://naub.oa.edu.ua/2012/pravo-na-medychnu-dopomohu-osib-

pozbavlenyh-voli/ 

7. Права людини в Україні – 2008. 21. Права в‘язнівURL: 

http://khpg.org/index.php?do=print&id=1245919847 

8. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30.06.1993 № 3352-XII – URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3352-12/page2 

9. Guid: Nouvelle version du guide "je suis en détention" en Français - Novembre 2017. 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Мойсієнко О. 

студент 3 курсу гр. П-151 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу, права ПВНЗ МНТУ ім. Ю.Бугая,  

Науковий керівник  к.п.н., доцент  Кухар Т.В. 

 

У даній статті розглянуті питання щодо правового регулювання суспільних відносин, 

які виникають, розвиваються та припиняються у зв’язку із застосуванням послуг мережі 

Інтернет, а також органи влади і нормативно-правові акти, що регулюють цю сферу 

діяльності. 

Вирішення питань щодо правового регулювання відносин, пов‘язаних з використанням 

Інтернету, передбачає розгляд змісту та особливостей тих суспільних відносин, які 

виникають, розвиваються та припиняються у зв‘язку із застосуванням послуг мережі 

Інтернет. Правові відносини, які виникають у цій сфері, регулюються нормами як 

публічного, так і приватного права, тобто нормами різних галузей права. У Законі України 

«Про телекомунікації» [5] надано визначення Інтернету: це всесвітня інформаційна система 

загального доступу, яка логічно зв‘язана глобальним адресним простором і базується на 

Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Закон визначає засади захисту 

прав споживачів і контролю за ринком комунікацій та забезпечення надання 

телекомунікаційних послуг достатнього асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого 

регулювання ринкових відносин для сприяння ефективному функціонуванню відкритого і 

справедливого конкурентного ринку, захисту прав споживачів. Слід зазначити, що майже 

жодного суб‘єкта чи правовідношення стосовно регулювання використання мережі Інтернет 

у Законі не названо. Це можуть бути користувачі, серед яких державні органи, недержавні 

http://opb.org.ua/3221/4/%D0%A1_139-231_%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7.pdf
http://opb.org.ua/3221/4/%D0%A1_139-231_%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7.pdf
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14
https://naub.oa.edu.ua/2012/pravo-na-medychnu-dopomohu-osib-pozbavlenyh-voli/
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структури, юридичні й фізичні особи, власники (оператори) Інтернету. Регулювання 

державою та її органами інформаційних відносин здійснюється шляхом визначення 

інформації, яка може бути надана в Інтернеті, інформації, яка не підлягає розголошенню, 

щодо захисту інформації, фіскальних відносин при використанні електронної комерції, 

дотримання норм суспільної моралі, впровадження Інтернет-послуг як форми оповіщення 

суспільства про діяльність органів влади, найважливіших подіях у світі і країні та ін. 

Учасниками Інтернет-відносин, безумовно, виступають певні організації та індивіди, 

але вони не ідентифікуються як персоналії. Кожен учасник Інтернет-мережі може вносити 

будь-яку інформацію, бажано лише, щоб вона не спричинила шкоди іншим. На жаль, це не 

завжди так. В Інтернеті можна зустріти дані, що стосуються окремих осіб, до речі, не завжди 

правдиві, але встановити їх розповсюджувача практично неможливо. У мережі Інтернет 

значно збільшилася кількість суб‘єктів, які використовують його можливості в різних сферах 

діяльності – соціальній, економічній, політичній, культурній, релігійній, гендерній і т. п. У 

зв‘язку з цим можна зробити висновок, що в умовах широкого використання можливостей 

Інтернету, постійного збільшення кількості суб‘єктів, які його використовують, виникає 

необхідність у захисті прав і інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, суспільства. 

У наукових дослідженнях виділяють два основних об‘єкта правовідносин, пов‘язаних із 

Інтернетом: 

– відносини, пов‘язані безпосередньо з мережею Інтернет як телекомунікаційною 

мережею;  

– відносини, пов‘язані з використанням мережі Інтернет, Інтернет-технологій для 

реалізації різних видів діяльності [1, с. 46]. 

Органами управління у сфері телекомунікаційний є Кабінет Міністрів України, 

центральний орган виконавчої влади у галузі зв‘язку, інші органи відповідно до Закону 

України «Про телекомунікації» [4]. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення 

державної політики у сфері телекомунікацій. 

Органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв‘язку та інформатизації. 

До найбільш вагомих нормативно-правових актів в інформаційній діяльності слід 

віднести Конституцію України та Цивільний кодекс України, які визначають засади 

одержання, використання, поширення, зберігання інформації, захисту прав суб‘єктів 

інформаційних відносин. 

До актів, що регулюють інформаційні відносини, належать закони України «Про 

інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про науково-

технічну інформацію», «Про зв‘язок», «Про інформаційні агентства», «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», «Про телекомунікації», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про захист персональних даних», «Про електронний цифровий підпис» та ін. 

[7, с. 304]. 

Але, законодавство України і система регулювання відносин, що виникають в ході 

використання мережі Інтернет не відповідають міжнародним стандартам, та й взагалі, у нас 

ще не вироблена чітка стратегія щодо цієї сфери. 

Отже, як уявляється, на нинішньому етапі розвитку і розповсюдження та використання 

Інтернет є навіть не підготовка і прийняття відповідних законів та інших нормативно-

правових актів, міжнародних документів, а вироблення доктринальних підходів до створення 

такого законодавства, визначення концептуальних напрямків розвитку наукових досліджень 

щодо регулювання правовідносин у сфері Інтернет, вироблення та надання конкретних 

пропозицій стосовно правових засад цієї діяльності. 
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На сьогоднішній день, якщо говорити про нормативно-правове регулювання системи 

принципів як кримінально-виконавчого права (далі – КВП), так і кримінально-виконавчого 

законодавства, то слід зазначити той факт, що принципи кримінально-виконавчого 

законодавства вперше були нормативно закріплені в ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу 

(далі – КВК) України, а відносно окремих аспектів виконання (відбування) кримінальних 

покарань вони є деталізованими в нормах Загальної та Особливої частин КВК[1]. У 

сукупності ці принципи визначають приналежність кримінально-виконавчого законодавства 

до системи українського законодавства в якості самостійної галузі і відображають його 

особливості.  

Проблематику нормативного закріплення принципів кримінально-виконавчого права 

та кримінально-виконавчого законодавства України на теоретичному та практичному рівнях 

у своїх працях висвітлювали такі вчені, як: В.А. Бадира, О.І. Бажанов, І.Г. Богатирьов, І.В. 

Боднар, Т.А. Денисова, О.М. Джужа, П.П. Козлов, М.П. Мелентьєв, Ю.В. Нікітін, 

М.С. Пузирьов, Ю.В. Плєкін, А.Х. Степанюк, В.М. Трубников, С.В. Царюк, І.С. Яковець ті 

ін. Однак, на теперішній час недостатньо розробленими є питання щодо оптимального рівня 

адаптації положень, які зазначені у міжнародних нормативно-правових актах щодо захисту 

прав людини та громадянина, а також міжнародних стандартах щодо порядку та умов 

виконання та відбування покарань до принципів, як кримінально-виконавчого права, так і 

кримінально-виконавчого законодавства України.  

Мета статті полягає у дослідженні нормативно-правового закріплення принципів 

кримінально-виконавчого права та принципів кримінально-виконавчого законодавства 

України. 

Почати необхідно з того, що говорячи про принципи безпосередньо КВП, можна 

сказати, що вони є відображенням принципів певного роду взаємодії безпосередньо із 

засудженими, що передбачено у спеціалізованих міжнародно-правових актах. 
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У першу чергу це стосується Мінімальних стандартів правил поводження з 

ув'язненими, прийнятих на 1 Конгресі ООН з попередження злочинності та поводження з 

правопорушниками в 1956 році, Зводу принципів захисту всіх осіб від катувань та інших 

жорстоких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, прийнятих 

ООН в 1984 році. Визначені даними документами принципи закріплюють права тих осіб, 

яких було позбавлено волі та вони в обов‘язковому порядку повинні бути закріплені у 

національному законодавстві. Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок 

стосовно того, що дотримання визначених норм  має бути обов‘язковим у правозастосовній 

діяльності державних органів.  

Навіть виняткові обставини не можуть служити підставою для застосування, а тим 

більше для виправдовування тортур або інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання (ст. 3 Декларації про захист всіх осіб від 

катувань та інших жорстоких або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання) [2]. 

Тож, слід зазначити, що принципи даної галузі законодавства є не тільки 

декларативними. Вони обумовлюють сутність норм, що необхідні для регулювання 

виконання конкретних видів покарань, а також інших законів та нормативно-правових актів, 

які відносять до даної сфери. 

Зважаючи на вищевикладене, особливу увагу необхідно звернути на документ, який 

виступає в якості захисту від насильства і свавілля можновладців, у якому світовим 

співтовариством вироблені стандарти поведінки у сфері цивільних, політичних і соціальних 

прав людини, це викладено у Загальній декларації прав людини. 

Загальна декларація прав людини, прийнята 1948 року у визначеному колі статей 

виступає певним базисом щодо визначення правового становища засуджених. 

Аргументацією даної думки в КВП є позиція, яка виражається у тім, що хоча Загальна 

декларація прав людини не виступає спеціалізованим актом, який регламентує поводження з 

засудженими, проте даний міжнародний акт загального характеру включає в себе 

універсальні стандарти вже згаданого поводження [3, с. 406] і є основою спеціальних 

міжнародних норм, принципів і рекомендацій у галузі виконання покарань. 

Отже, спираючись на викладене вище, принципи, які знаходять своє вираження у 

Загальній декларації прав людини, проявляють свій розвиток у таких спеціалізованих актах, 

метою яких є визначення стандартів поводження із засудженими: Мінімальні стандартні 

правила поводження з ув‘язненими (1955 р.), Декларація про захист всіх осіб від катувань і 

інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження і покарання 

(1975 р.), Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих 

гідність видів поводження і покарання (1984 р.), Кодекс поводження посадових осіб із 

підтримання правопорядку (1979 р.), Принципи медичної етики, що відносяться до ролі 

працівників охорони здоров'я, особливо лікарів, у захисті ув‘язнених чи затриманих осіб від 

катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження і 

покарання (1982 р.), Заходи, що гарантують захист прав тих, хто присуджений до страти 

(1984 р.), Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя у 

відношенні неповнолітніх (Пекінські правила) (1985 р.), Звід принципів захисту всіх осіб, 

підданих затриманню і ув‘язненню в якій би то не було формі (1989 р.), Мінімальні 

стандартні правила ООН у відношенні заходів, не зв'язаних із тюремним ув'язненням 

(Токійські правила) (1990 р.), Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, 

позбавлених волі (1990 р.). 

Як Загальна декларація прав людини, так і акти спеціалізовані акти, що містять у собі 

стандарти поводження з засудженими, не є обов‘язковими для виконання у міжнародному 

праві. Не дивлячись на це, слід відзначити вагомий вплив та авторитет вже згаданих актів на 

теорію та практику виконання покарань. Зважаючи викладене вище, можна зробити 

висновок, що у практичній діяльності органів та установ виконання покарань (далі – ОУВП) 

вони можуть виступати лише орієнтиром через те, що вони носять лише рекомендаційний 

характер.  
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При формуванні кримінально-виконавчого законодавства України необхідно у більшій 

мірі враховувати міжнародний досвід і сучасні досягнення у сфері правового регулювання 

покарань, з метою закріплення керівних положень як принципів кримінально-виконавчого 

законодавства, що буде основою для стандартів, та які виступатимуть відображенням 

спрямованості у діяльності ОУВП та специфічних рис Кримінально-виконавчої служби. 

Виходячи із вищевикладеного, необхідно зазначити, що при вирішенні питання про 

систему принципів у сфері діяльності виконання покарання ОУВП не має принципового 

значення нормативний акт, у якому на початку було зафіксовано відповідне положення, 

оскільки деякі норми, які містяться у міжнародних актах, Конституції України, 

Кримінальному кодексі, в підсумку можуть розвиватися і концентруватися також у 

кримінально-виконавчому законодавстві. 
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ПРИРОДНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
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На основі концепції легітимності  влади, яку розробили і систематизували 

представники Нового часу, у ХІХ ст. були представлені  дві основні моделі  легітимності 

державної влади: природно-правова модель і модель легітимності представників теорії 

юридичного позитивізму. 

Проаналізуємо більш детальніше концепцію кожної з цих моделей. 

Значний внесок у формування правової теорії легітимності зробили представники 

школи природного права, які на початок ХІХ ст. доповнили та розвинули правову концепцію 

Г. Гроція, надавши їй більш практичного застосування. В основу природноправової 

доктрини легітимності була покладена ідея природного права (природних прав людини). 

Саме ця ідея стала тим критерієм легітимності, на основі якого оцінювалася діяльність 

державної влади, її рішення та закони [1, с. 106].  

Принципово важливе значення для розвитку теорії правової держави мала творчість І. 

Канта. Як і багато інших мислителів того часу, він вважав, що держава прийшла на зміну 

природному станові, в якому не було ніякої гарантії законності. Суспільний договір 

укладають між собою морально розвинені люди, тому державі забороняється поводитися з 

ними як з істотами, що не знають морального закону і не можуть самі обрати правильну 

лінію поведінки. Зі свого боку народ повинен підпорядковуватися державі, встановленим 

нею законам.  

Висунення та обґрунтування І. Кантом тверджень про те, що кожна людина є 

абсолютною і самодостатньою цінністю, що індивіди відмовляються від необмеженої і 

свавільної свободи природного стану на користь справжньої свободи у правовому стані, що 

призначення держави полягає в досконалому праві, максимальній відповідності державного 

устрою принципам права тощо, дають підстави вважати його одним із основних творців 

теорії правової держави.  
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 Так поступово сформувалася теорія правової держави, сенс якої полягає в 

обґрунтуванні необхідності зв‘язати державу правом, установити правові межі її могутності і 

тим самим захистити громадян від можливого свавілля з боку держави, не допустити 

виродження держави в тиранію. Згідно з теорією правової держави закон мусить бути 

єдиним для всіх - і для держави, і для громадян - і мати правовий характер, тобто відповідати 

високим моральним вимогам. Державне правління, засноване на законах, може мати й 

деспотичний характер, якщо закони не відповідають вимогам моральності, гуманізму, 

демократизму та справедливості і спрямовані лише на захист державної влади. 

Ще один представник німецької політико-правової думки Вільгельм фон Гумбольдт 

досліджував межі державної влади.  

Держава, за Гумбольдтом, повинна обмежуватися винятково встановленням 

зовнішньої і внутрішньої безпеки. Будь-яке сприяння добробуту громадян з боку держави 

неможливе без втручання його у всі галузі людського життя. А подібне втручання, як боявся 

Гумбольдт, обмежить особисту свободу, і перешкодить своєрідному розвитку індивідуума. 

Вищу мету, яка повинна визначати межі діяльності держави, Вільгельм бачив в 

універсальному розвитку індивідуальності [2, c. 131].  

Сам термін «правова держава»  з‘явився в XIX ст. у німецькій літературі в працях К. 

Т. Велькерах та Р. Моля. Створення юридично завершеного поняття «правова держава» 

пов‘язують з ім‘ям Р. Моля. У 1829 р. він дав визначення правової держави як 

конституційної держави, яка повинна спиратися на закріплені в конституції права і свободи 

громадян, на забезпечення судового захисту особи [ 3, c. 164].  

Визначний внесок у формування легітимності публічної влади, здійснили французькі 

мислителі ХІХ століття Б. Констан, Ф. Гізо та А. де Токвіль. Вони одними із перших, 

запровадили  у політико-правовий лексикон поняття «легітимність» у його сучасному 

розумінні.  

Аналізуючи концепцію легітимності державної влади, необхідно згадати вчення ще 

одного французького мислителя А. де Токвіля, викладене у відомій праці «Про демократію в 

Америці».  

А. де Токвіль вважав, що для сучасних демократій, надзвичайно важливо, щоб такий 

принцип не порушував особисті права та свободи особи: «Тому саме за часів демократії 

справжні поборники свободи й величі людини мають негайно і рішуче перешкодити тому, 

аби суспільна влада могла принести в жертву окремі права кількох громадян в ім‘я реалізації 

своїх глобальних задумів» [4, c. 571].  

У своєму дисертаційному дослідженні В.В. Ковальчук охарактеризувавши  природно-

правову модель легітимності державної влади встановив ознаки легітимної  влади у правовій 

державі, які були сформовані у державноправових концепціях І. Канта, В. Гумбольдта, 

Р. Моля.. Серед цих ознак він виділяє такі: організація правомірної (легітимної) влади 

повинна здійснюватися на основі позитивного законодавства, зміст якого відповідає 

моральному закону (категоричному імперативу); закони, які видаються державною владою, є 

обов‘язковими як для громадян, так і для самої держави; під час прийняття законів слід 

спиратися на волю народу і тією ж волею їх затверджувати; діяльність легітимної влади у 

правовій державі визначається основною ціллю: забезпечення правопорядку та дотримання 

основних прав громадян, або якщо говорити в політичній площині - дотримання балансу сил 

між владою та свободою (Р. Моль); державна влада у своїй діяльності не повинна втручатися 

у сферу приватних інтересів громадян. Якими б благими мотивами не керувалася державна 

влада для того, щоб бути правомірною, вона ніколи не повинна переступати межу, яка 

відділяє приватне від публічного (В. Гумбольдт);  правомірна державна влада призначена 

гарантувати захист не лише фундаментальних (природних) прав людини, а й громадянських 

(політичних). Ці права мають бути закріплені у конституції та законодавстві держави [ 1, c. 

79].    

В дещо іншому контексті легітимність розглядали представники теорії юридичного 

позитивізму: Р. Ієрінг, Г. Єллінек, Г. Кельзен, М. Вебер. 

Вони розглядали питання легітимності лише як вторинне і зосереджували свою увагу 

першочергово на проблемі легальності державної влади. Дослідників соціологічної школи 
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права, німецьких державознавців Р. Ієрінга і Г. Єллінека  по праву можна вважати творцями 

правової теорії легітимності. 

Відповідно до вчення Р. Ієрінга, основне покликання держави - здійснення 

суспільного примусу, оскільки держава, за словами вченого, є «організацією соціального 

примусу». Для реалізації державної мети, зазначає дослідник, державна влада повинна 

стояти вище від усіх інших влад, через те, що наділена найбільшою силою: «Безсилля, неміч 

державної влади - смертельний гріх держави...» [5, с. 285]. 

Отож, у державно-правовій доктрині Р. Ієрінга держава посідає домінуюче місце щодо 

права: по-перше, право виявляється зобов‘язаним державі не лише своїм походженням, а й 

способом існування; по-друге, право є фактично тотожним закону; по-третє, право зводиться 

до сукупності примусових норм і є «політикою влади» [6, c. 33]. 

Ще одним представником теорії юридичного позитивізму, в працях якого проблема 

легальності та легітимності державної влади стала однією з ключових, є німецький вчений-

державознавець Г. Єллінек. До речі, першість у використанні поняття «легітимність» 

(«правомірність») в державному праві Німеччини належить саме Г. Єллінеку. 

У Г. Єллінека «легітимність» означає правомірність у природно-правовому сенсі, 

тобто відповідність соціальної практики уявленням більшості її суб‘єктів про справедливість 

або розумність такої практики. «Зерно істини, - пише автор, - містить у собі і теорія 

легітимізму, яка виводить право, в кінцевому результаті, з тривалого визнання фактичних 

відносин» [7, с. 342].  

Найвідоміший представник правового позитивізму, родоначальник «чистого вчення 

про право» Г. Кельзен розглядає державу як нормативний правопорядок і трактує 

легітимність як відповідність дії влади формальній правовій нормі [ 8, c. 26]. 

Питання легітимності державної влади знайшло своє висвітлення в працях ще одного 

німецького юриста, соціолога Макса Вебера. Саме його вважають тим вченим, який 

застосував системний аналіз легітимності, як фундаментальної властивості влади загалом, 

так і державної влади зокрема. Будучи яскравим представником юридичного позитивізму, М. 

Вебер в своєму аналізі державної влади, подібно до Г. Єллінека, вчення якого мало на нього 

не аби який вплив, поєднував як юриспруденцію, так і соціологію.  

Загально визнано, що поняття «легітимність» у науковий обіг ввів М. Вебер, який 

зазначав, що будь-яка влада потребує самовиправдання, визнання та підтримки. 

Розглянувши модель представників теорії юридичного позитивізму прийшли до 

висновку, що найповніше проблема легітимності державної влади була висвітлена 

основоположниками соціологічної школи права. 

Узагальнюючи викладений матеріал, можна виділити такі характерні ознаки їх 

концепцій:  право розглядали як сукупність норм, що спираються на зовнішній примус, і як 

норм, що є загальновизнаними, а відтак - гарантованими суспільством; ототожнювали 

поняття «легітимність» та «легальність» і вважали, що будь-яка легальна влада автоматично 

є і легітимною (Г. Кельзен); у своїй діяльності державна влада повинна бути обмежена 

правовими рамками, зокрема системою державних гарантій у сфері дотримання та захисту 

прав та свобод людини (Г. Єллінек) та самообмеженням влади правом (Р. Ієрінг); лише 

легальна, раціональна влада має легітимний характер (М. Вебер).  
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УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ 
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Сучасна економіка характеризується різким загостренням конкуренції 

товаровиробників, що викликане процесами глобалізації, свободою переливу капіталів і 

трудових ресурсів, зростанням диверсифікації споживацьких запитів, скороченням 

життєвого циклу товарів, різким посиленням ролі факторів НТП у забезпеченні економічного 

зростання як окремих підприємств, так і національних економік у цілому [3, 4, 5]. Діяльність 

підприємств визначається переважно зовнішніми чинниками, насамперед факторами 

мікросередовища (потребами і запитами споживачів, діями конкурентів, умовами взаємодії з 

постачальниками, посередниками, кредитно-фінансовими установами, впливом органів 

влади та засобів масової інформації тощо), що чинять безпосередній вплив, а також 

факторами макросередовища (соціально-політична, політико правова, екологічна, 

технологічна та інші його складові), які окреслюють загальні "правила гри". 

У цих умовах успіху на ринку досягають, насамперед, ті підприємства, регіони чи 

країни, які здатні оперативно й ефективно приводити у відповідність внутрішні можливості 

розвитку зовнішнім, які генеруються макро- і мікросередовищем. Це передбачає оцінку 

внутрішніх можливостей (потенціалу) суб‘єкта господарювання і зіставлення їх із 

зовнішніми можливостями і загрозами, які визначають умови діяльності на конкретних 

товарних ринках. Як доводить увесь світовий досвід, основними засобами досягнення 

зазначеної відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім є інновації. Саме вони 

є природним засобом адаптації до змін середовища господарювання, забезпечення умов 

тривалого виживання й розвитку на ринку. 

Згідно з [1], підприємство, яке зробило ставку на інновації, змушене вдосконалювати 

свою виробничу базу, систему матеріально-технічного забезпечення, оптимізувати структуру 

збутової мережі і систему руху товарів, адаптуючи їх до змін ситуації на ринку. Одночасно з 

цим відбувається перебудова організаційних структур управління, здобувають досвід його 

робітники, фахівці і керівники, налагоджується система зв‘язків з економічними 

контрагентами, створюється і зміцнюється імідж і т.п., тобто зростає його потенціал 

інноваційного розвитку. На цій основі розширюються його адаптаційні можливості до змін 

ринкового середовища. А це дозволяє реалізувати нові ринкові можливості, проникнути в 

нові сфери діяльності, які раніше для нього були недоступними. Кожна наступна успішно 

реалізована інновація розширює можливості суб‘єкта господарської діяльності (хоча, 

звичайно, є певна межа розвитку, наприклад, за масштабами діяльності). 

Побудована   відповідно  до   викладеного   схема   інноваційного   розвитку підприємства 

наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Схема розвиваючого зростання стратегічних можливостей підприємства 

інноваційним шляхом 

Вибір (розроблення) інноваційної стратегії підприємства здійснюється на основі 

аналізу й оцінки відповідності внутрішніх можливостей розвитку (потенціалу інноваційного 

розвитку) зовнішнім, що генеруються ринком (ринковим можливостям і загрозам) з 

урахуванням темпів розвитку НТП і спричинених цим змін внутрішнього і зовнішнього 

(макро- і мікро) середовища. 

Принципова схема формування ринково-орієнтованої інноваційної стратегії 

підприємства подана на рис.2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема формування ринково-орієнтованої інноваційної стратегії розвитку 

підприємства 

 

Розглянемо детальніше особливості формування (розроблення) інноваційної стратегії 

розвитку підприємства. Її доцільно розглядати на трьох рівнях узагальнення (рис.3). 

Як додатковий елемент вмотивованості керівників, що працюють на бізнес-рівні, слід 

застосовувати [2] систему виділення центрів фінансової відповідальності (ЦФВ). Виділення 
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центрів може відбуватися як на рівні керівника портфеля бізнес-проектів, так і на рівні 

окремих бізнес-проектів. 

Зі схеми на рис. 3 випливає, що стратегічне управління інноваційним процесом 

відбувається відповідно до вимог системного підходу - від загального до окремого, - при 

цьому через зворотні зв‘язки відбувається уточнення (коригування) стратегій більш високих 

рівнів. Тобто процес є ієрархічним і циклічним, він може містити декілька ітерацій (їх 

кількість визначається на основі розрахунків економічної доцільності).  

З урахуванням викладеного рекомендується переходити від планування до організації 

як функції управління. У цій ситуації слід формувати стратегічне бачення як можливі 

напрямки розвитку підприємства, а в його руслі, відповідно до існуючих тенденцій на ринку, 

формувати інноваційну стратегію розвитку. 

 
Рисунок  3 - Структурно-логічна схема стратегічного управління інноваційним процесом 

(інноваційною діяльністю) на підприємстві 

 

Розробляючи інноваційну стратегію розвитку підприємства, слід брати до уваги те, 

що діюче підприємство вже має сформований бізнес-портфель, який зорієнтований на 

задоволення існуючих потреб і запитів споживачів і забезпечення товаровиробнику 

прибутку. Інноваційні розробки можуть бути втілені в нові види продукції, які доповнюють 

(диверсифікують) існуючий портфель або ж замінюють певні види продукції. Проте вони 

можуть бути реалізовані поза межами підприємства у вигляді патентів, ноу-хау, ліцензій 

тощо. Доцільність реалізації конкретного варіанту вирішується на основі розрахунків 

економічної ефективності альтернатив. 
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Теперь в Интернете доступны огромные ресурсы, как описано в рамках статьи [1], 

позволяя киберпреступникам проникать в компьютерные сети. 

Подробная информация об уязвимостях программ доступна публично. Имеются легко 

доступные рекомендации по организации атак, а также примеры существующих 

программных средств, с доступным кодом, которые способны производить атаки. 

Поскольку методики и техники произведения атак на компьютерные сети постоянно 

развиваются и совершенствуются, необходимо их постоянное исследование, чтобы 

противостоять им. На данный момент создано множество программ, которые имеют 

функционал анализа интернет-трафика. 

Постановка проблемы заключается в том, чтобы анализировать трафик сети, который 

проходит через хост, по набору заданных администратором характеристик. В случае 

определения возможного нестандартного поседения компьютерной сети сообщать об этом 

администратора. А также сохранять значения характеристик, для ведения статистики, учета, 

повторного анализа и графического отображения.  

На основе статей [2-3] можно отметить, что такие программы, как Wireshark и tcpdump, 

хорошо известны среди решений для сетевой диагностики. 

Wireshark имеет отличный пользовательский интерфейс, множество опций для 

фильтрации и сортировки, он может работать с любым из трех наиболее популярных 

семейств операционных систем - * NIX, Windows и macOS. 

Tcpdump не имеет визуального интерфейса, но он отлично анализирует поведение сети, 

в то время как для этого не требуется много аппаратных ресурсов. Также это может 

показаться не удобным, но опытный пользователь сочтет это полезным при предоставлении 

информации в виде текста, поскольку ее удобней использовать в сторонних приложениях и 

для произведения точных вычислений. 

Недостатком этих программ, относительно поставленной проблемы, есть отсутствие 

истории данных, что лишает возможности проверить полную картину сетевой проблемы. 

Поэтому мы рассмотрим другой подход к мониторингу сетевого трафика в этой работе. Он 

позволяет настраивать собственный набор контролируемых характеристик сети системы и 

производить журналирование. 

Система имеет возможность беспрерывно собирать статистическую информацию, 

описывающую поведение компьютерной сети, а также создавать шаблоны нестандартного 

поведения сети. Эти шаблоны накапливаются в базе данных. Что в будущем дает 

возможность определить, когда сеть ведет себя нестандартно, после возникновения данного 

вида нестандартного поведения единожды.  

В основе программы заложены алгоритмы, определяющие, нормальное ли это 

поведение сети или нет. Если определенно нестандартное поведение, значения 
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характеристик, которые описывают состояние сети, будут вводить базу данных в качестве 

шаблона для нестандартного поведения. 

Вся статистическая информация будет храниться в файле журнала. С регулярными 

интервалами файл анализируется, алгоритм вычисляет средние значения статистических 

параметров за установленный период времени и записывает их в базу данных, а файл 

журнала очищает. 

Для графического отображения на определенный период будут использоваться средние 

значения статистических параметров из базы данных. Администратор может обратится к 

системе для отображения статистики за определенный период или отобразить значения 

выбранных параметров в режиме онлайн.  

Кроме того, для того, чтобы всегда иметь актуальные шаблоны стандартного поведения 

в сети, администратору предоставляется возможность запускать режим записи параметров, 

описывающих стандартное поведение сети или задать промежуток времени для 

автоматического запуска данного режима.  

Разработанное программное обеспечение предназначено для операционных систем 

Unix. Программа основана на сценариях, написанных на языке bash, каждый сценариях 

отвечает за сбор информации по определенному параметру или набору параметров, которые 

можно объединить логически.  

В сценариях будет использован стандартный набор инструментов Linux, который 

может использоваться для извлечения системной информации с использованием системных 

команд и файлов, отображающих служебную информацию о текущем состоянии сервера. 

Например, удобнее использовать встроенную команду «netstat» [4] для проверки количества 

отброшенных пакетов или команды «ifconfig» [5] для получения количества ошибок на 

каком-либо сетевом интерфейсе вместо сторонних программ. 

После рассмотрения статьи [6] было принято решение учитывать следующие 

статистические параметры: количество входящих/исходящих/внутрисетевых IP, TCP, UDP 

пакетов; количество опросов неразрешенных портов UDP; количество завершенных запросов 

по протоколу UDP; количество незавершенных запросов по протоколу UDP; количество 

незавершенных запросов по протоколу UDP, тайм-аут ответа на которые истек; количество 

опросов портов TCP; количество опросов разрешенных портов TCP; количество соединений 

TCP, находящихся в состоянии установления, т.е. SYN SEND; количество соединений TCP, 

находящихся в открытом состоянии, т.е. ESTABLISHED; количество соединений TCP, 

находящихся в состоянии закрытия, т.е. FIN SEND в единицу времени; отношение 

количества опросов разрешенных портов протокола TCP к количеству опросов всех портов 

этого протокола; отношение количества открываемых соединений TCP к общему количеству 

соединений [7]. Эти параметры сетевого трафика используются позже для обнаружения 

аномалий. 

Мы рассмотрели систему мониторинга сетевого трафика, которая позволяет собирать 

сетевую информацию и уведомлять администратора о проверке состояния контролируемого 

хоста, а также отображать статистические данные за заданный промежуток времени. Можно 

сделать вывод о том, что разработанная утилита предоставит возможность исследовать 

интернет-трафик и аномалии, которые возникают в нем. И успешно определить типы 

известных типов атак. Это ускорит разработку программного обеспечения безопасности для 

защиты сетей и отдельных компьютеров. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. http://citforum.ck.ua/security/internet/secatt.shtml 

2. https://networkguru.ru/8-luchshikh-programm-dlia-analiza-setevogo-trafika/ 

3. http://www.internet-technologies.ru/articles/10-besplatnyh-analizatorov-i-kollektorov-

netflow-dlya-windows.html  

4. https://linux.die.net/man/8/netstat  

5. https://linux.die.net/man/8/ifconfig  

6. V.D. Kotov, V.I. Vasilyev ―Network Attacks Detection System Based On The Mechanisms 

Of Immune Model‖ 

http://citforum.ck.ua/security/internet/secatt.shtml
https://networkguru.ru/8-luchshikh-programm-dlia-analiza-setevogo-trafika/
http://www.internet-technologies.ru/articles/10-besplatnyh-analizatorov-i-kollektorov-netflow-dlya-windows.html
http://www.internet-technologies.ru/articles/10-besplatnyh-analizatorov-i-kollektorov-netflow-dlya-windows.html
https://linux.die.net/man/8/netstat
https://linux.die.net/man/8/ifconfig


 

131 

 

7. Райх В.В., Синица И.Н., Шарашкин С.М. Макет системы выявления атак на основе 

обнаружения аномалий сетевого трафика. http://old.lvk.cs.msu.su/files/mco2005/raih.pdf 

 

 

РОЗРОБКА ПОРТАЛУ ДЛЯ ЯКІСНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ 

 

Матюхін Р.Ю. 

студент групи КН - 131  

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ імені академіка Ю. Бугая  

Науковий керівник Злобін С.В.  

 

Проблема якісного перекладу стоїть досить давно, оскільки потрібно врахувати 

структуру, стилі та прикладне застосування документів, що супроводжуються у виробництві 

та укладанням юридичних угод. Якщо порівнювати google translator по шкалі перекладу від 0 

до 10. Цей перекладач буде на рівні з 0, а професійний переклад починається з відмітки 7+.  

Однак з в Україні всі компанії, які можуть надати такий переклад працюють по-

старому. Часові діапазони виконання таких завдання коливаються до 3 робочих днів. Знайти 

їх викликає труднощі, а тим паче пересвідчитись у якості, яку вони надають. Існують 

портали на подобі Qtexs, такі як rev.com, onehourtranslation.com, gengo.com.  

Проте, вони мають низку проблем, які вимагають дослідницького вирішення. До 

прикладу візьмемо, onehourtranslation. Цей портал є лідером ринку перекладу у цілому світі. 

Якщо надавати переклад з української, то він можливий тільки на Англійську та Російську 

мови, що явно не забезпечить потреби перекладів українців. 

З політ. розвитком України та економічних взаємовідносин значно зросте потреба у 

якісному перекладі, де норми і правила написання тих чи інших документів будуть 

встановлюватись людиною. Тому у таких послугах завжди буде потреба. Як на мене, то 

машинний переклад не здатний повністю витіснити такі послуги. За даними джерелами 

ринок послуг перекладу є досить стійким до світових рецесій. Відповідно до даних Common 

Sense Advisory, розмір світового ринку послуг перекладу оцінюють у $33,5 млрд. у 2012 році. 

Згідно доповіді IbisWorld, даний сегмент ринку очікує приріст аж до позначки $37 млрд. у 

2018 році. США є найбільшим ринком за ним слідує Європа, а ринок Азії є найбільш 

динамічно зростаючим. Відповідно до Статистичного Бюро США, індустрію перекладу 

очікує ріст на 42% у часовому проміжку 2010-2020рр. Очікується розвиток перекладу даних 

тематик:  

1. Технічний переклад, через зростаючий попит перекладу документації автомобільної 

промисловості та ринку електроніки. 14  

2. Медичний переклад, через наступаючий вплив дрібних/середніх компаній на 

глобальний ринок. Зокрема через зростаючий вплив фармацевтичного ринку Азії, темп 

приросту – 14%.  

3. Економічний переклад, зокрема через зростаючий вплив банківського та 

фінансового сектору згідно із даними LT –innovate.com. Ринок програмного забезпечення 

перекладу у США оцінюється у $575,5 млн. у 2010 році та очікується ріст до $3 млрд. у 2017 

році. 

З розвитком галузей промисловості та ввезенням імпортних товарів виникла значна 

необхідність у швидкому та якісному перекладі, швидкість перекладу забезпечується 

кваліфікованими спеціалістами, що контролюються асоціацією перекладачів. 
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Міський транспорт є важливою складовою частиною інфраструктури будь-якого 

сучасного міста [1]. З часом розгалуженість маршрутів міського транспорту і об‘єми 

пасажирів, які він обслуговує , значно зростає. Управління такою інфраструктурою стає 

складним завданням, і в такому випадку необхідно застосовувати автоматизовані системи 

управління. Архітектура системи управління транспортом приведена на рис. 1. 

Автоматизована система управління має розподілену архітектуру і складається з таких 

основних підсистем, як підсистема одиниці міського транспорту (public transport unit 

subsystem), підсистема користувача міським  транспортом (public transport user subsystem) і 

серверної підсистеми (public transport server subsystem). Підсистема одиниці міського 

транспорту складається з GPS модуля (GPS tracking module), який визначає поточну позицію 

одиниці міського транспорту (public transport unit) і передає її на сервер в реальному часі з 

використанням модуля GPRS (GPRS communication module), а також модуля оплати проїзду 

з використанням RFID картки (fare payment module). Підсистема користувача міського 

транспорту складається з мобільного застосунку (public transport tracking application), з 

допомогою якого користувач (public transport user) може відстежувати поточну позицію 

одиниці міського транспорту, яка його цікавить, карти оплати проїзду (RFID card), і модуля 

динамічного відображення часу прибуття одиниць міського транспорту (stop with dynamic 

time table module). Серверна підсистема складається з модуля відстеження і інтерпретації 

позиції міського транспорту (transport position and interpretation module), застосунку 

поповнення балансу картки RFID і перевірки балансу картки (billing module web application), 

модуля збору статистики оплати проїзду (payment statistics collection module), модуля 

імітаційного моделювання (simulation module), модуля обробки результатів моделювання 

(simulation results processing module) і модуля генерації розкладу рух міського транспорту 

(time table generator). Модуль збору статистики оплати проїзду призначений для збору 

статистики оплати проїзду з прив‘язкою до зупинки міського транспорту, що дозволяє 

використовувати статистику для налаштовування імітаційних моделей завантаженості 

міського транспорту. Модуль імітаційного моделювання використовується для проведення 

імітаційного моделювання завантаженості міського транспорту. Результати моделювання 

передаються в модуль обробки результатів моделювання, який використовується для 

визначення оптимальних параметрів. Модуль генерації розкладу рух міського транспорту 

використовує інформацію з модуля обробки результатів моделювання для підготовки 

розкладу одиниці транспорту по маршруту і відправляє розклад руху водію. Для того, щоб 

визначити оптимальні параметри маршруту, для системи управління побудовані імітаційні 

моделі завантаженості на базі агентного підходу [2]. На рис. 2 зображена імітаційна модель 

завантаженості міського транспорту на маршруті, побудована з використанням агентного 

підходу.  Головними елементами імітаційної моделі завантаженості є агенти-одиниці 

міського транспорту, агенти-зупинки міського транспорту і агенти-пасажири міського 

транспорту. Завданням агентів-одиниць міського транспорту є рух по маршруту, припинення 

руху при досягненні зупинки, очікування завантаження пасажирів і продовження руху по 

маршруту. Завданням агентів-зупинок громадського транспорту є генерація пасажирів 

відповідно до законів розподілення визначених за допомогою статистики зібраної при оплаті 

проїзду. Завданням агентів-пасажирі громадського транспорту є завантаження в громадський 

транспорт при його прибутті. Результати імітаційного моделювання використовуються в 

модулі обробки результатів моделювання для побудови графіків одиниць транспорту. 
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Рисунок 1 – Архітектура автоматизованої системи управління громадським транспортом 

 

 

Рисунок 2 – Імітаційна модель завантаженості міського транспорту на маршруті 
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У сучасному світі найбільш розвиваюча галузь - це галузь комп'ютерів. Комп'ютери 

вже давно припинили виконувати примітивні завдання додавати-віднімати і являють собою 

комплекс для виконання найрізноманітніших задач. Крім цього, комп‘ютери дуже часто 

використовуються в індустрії розваг, ключове місце в якій, розпочинаючи з 70-х років 

минулого сторіччя, займають комп‘ютерні ігри. У наш час майже неможливо знайти людину, 

яка не чула або ніколи не користувалася комп‘ютером для гри. 

  По суті, комп'ютерна гра, це програма яка служить для організації ігрового процесу 

(геймплея), зв'язку з партнерами по грі, або сама виступає в якості партнера. На даний час в 

ряді випадків замість комп'ютерна гра може використовуватися відеогра, тобто ці терміни 

можуть вживатися як синоніми і бути взаємозамінними. У комп'ютерних іграх, як правило, 

ігрова ситуація відтворюється на екрані дисплея або звичайного телевізора, але в той же час 

комп'ютерна гра може бути звуковою, телетайповою та ін. Проте, жодна сучасна гра не була 

б такою цікавою та неймовірною, як би не ігрові двигуни. Ігровий двигун - це  програма з 

великою кількістю функцій та інструментів, на основі яких реалізуються різноманітні ігрові 

світи та взаємодія між об‘єктами цих світів. 

Як правило, ігрові двигуни спеціалізовані в рамках жанру комп'ютерних ігор. Так, 

двигун, спроектований для двовимірного файтинга на боксерському рингу буде істотно 

відрізнятися від двигуна який розрахований на багато користувачів, шутера від першої особи 

або стратегії в реальному часі. Але в той же час двигуни мають суттєві загальні частини - всі 

тривимірні ігри, незважаючи на жанр, вимагають взаємодії гравця за допомогою клавіатури, 

геймпада і / або миші, деяку форму тривимірного рендерінга, засоби індикації як на 

лобовому склі (наприклад, друк тексту поверх графічного зображення ), звукову систему і 

багато іншого. 

На сьогоднішній день існує велика кількість ігрових двигунів. Вони відрізняються 

між собою платформами(Android, IOS, PC), інтерфейсами, підтримкою різних мов 

програмування(C,C#,C++,JAVA), підтримкою додаткових сервісів та іншим. Найбільш 

популярними є Unity 3d, Unreal Engine, CRYengine. 

Ігровий двигун Unity, розроблений компанією Unity Technologies SF має багато 

можливостей. Його основна перевага - крос-платформенність. За допомогою даного двигуна 

розробляються ігри, які запускаються на персональних комп'ютерах (які працюють під 

Windows, MacOS, Linux), на смартфонах і планшетах (iOS, Android, Windows Phone), на 

ігрових консолях (PS, Xbox, Wii). Ігровий двигун підтримує активи з основних 3D-додатків, 

таких як 3ds Max, Maya, Softimage, CINEMA 4D, Blender і т. д. Це означає, що реальних 

обмежень на підтримувані формати файлів немає.  

 UE або Unreal Engine - це двигун, випущений в Epic Games, він є наступником UDK. 

Це оптимальний варіант для розробників, які орієнтуються на створення ААА-ігор(високо 

бюджетні ігри). Вдалими прикладами використання двигуна Unreal Engine можна вважати 

такі хіти, як Mass Effect, Batman: Arkham Asylum і Gears of War. Деякі кажуть, що на 

практиці звикнути до інструментів двигуна досить непросто, але це скоріше залежить від 

професіоналізму і навичок користувача. 

Ігровий двигун CryEngine – перший комерційний двигун Crytek . Його розробка була 

розпочата відразу ж після заснування компанії. Двигун спочатку розроблявся як 

технологічна демонстрація для американської компанії nVidia. Однак на виставці «ECTS 
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2000» Crytek справила велике враження на всіх великих видавців, відвідувачів і журналістів 

їх технічної демонстрацією. Після цього на основі двигуна було вирішено створити 2 гри- 

«X-Isle» і «Engalus». Жодна з цих ігор так і не була випущена. Проте, через деякий час, 

Crytek дороблює двигун і на його основі виходить гра під назвою «Far Cry». 

 У своєму проекті я вирішив використовувати саме Unity 3d, тому що він дозволяє 

створювати додатки, що працюють під більш ніж 20 різними операційними системами, що 

включають персональні комп'ютери, ігрові консолі, мобільні пристрої, інтернет-додатки та 

інші. Основними перевагами Unity є наявність візуального середовища розробки, 

міжплатформенна підтримка і модульна система компонентів. До недоліків відносять появу 

складнощів при роботі з багатокомпонентними схемами і труднощі при підключенні 

зовнішніх бібліотек. Даний проект матиме пригодницький жанр. На мою думку цей жанр 

найпопулярніший в іграх. Також в неї буде чіткий сюжет, який розкриває пригоди молодого 

письменника початківця.  
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Жизненный цикл любого программного обеспечения начинается с этапа 

возникновения идеи о создании программного обеспечения и заканчивается этапом полного 

его вывода из эксплуатации. Важнейшими этапами жизненного цикла любого программного 

обеспечения являются анализ требований, проектирование, разработка, верификация, 

внедрение и сопровождение. 

Верификация программного обеспечения – это процесс определения , выполняют ли 

программные средства и их компоненты требования, наложенные на них в последовательных 

этапах жизненного цикла разрабатываемой программной системы . Основная цель 

верификации состоит в подтверждении того, что программное обеспечение соответствует 

требованиям. Дополнительной целью является выявление и регистрация дефектов и ошибок , 

которые внесены во время разработки или модификации программы [1].     

Все существующие на данный момент методы верификации программного 

обеспечения разделяются на формальные, экспертизу, методы статического анализа, 

синтетические, статические и динамические. К экспертизе принадлежат инспекции, аудиты, 

экспертизы защищенности, экспертизы удобства использования и организационные 

экспертизы. К статическому анализу принадлежит проверка правил корректности и поиск 

дефектов по шаблонам. Формальными методами верификации являются дедуктивный 

анализ, проверка моделей и проверка согласованности. К методам динамической 

верификации принадлежит тестирование и постоянный мониторинг создаваемого 

программного обеспечения.  

Синтетическими же методами является тестирование на основе моделей, мониторинг 

формальных свойств, статический анализ формальных свойств и синтетические методы 

формального тестирования. Количество синтетических методов, которые по факту являются 

определенным сочетанием других, представленных ранее, методов, в последнее время 

активно возрастает и именно они являются предметом дальнейшего детального изучения [2]. 

Основной метода тестирования на основании моделей является использование 

формальных моделей требований к программному обеспечению для создания тестов,  также 

принятия проектных решений. На данный момент активно используются такие типы 

моделей, как методы проверки согласованности автоматов и систем переходов, методы 

построения тестов на основе формального анализа свойств программного обеспечения и 
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методы построения тестов с помощью символического выполнения. 

В конце девяностых годов прошлого века возник метод, который состоит в 

мониторинге формальных свойств программного продукта. Суть данного подхода состоит в 

фиксации всех тех формальных свойств программного обеспечения, которые подлежат 

проверке с дальнейшим встраиванием этих свойств в систему мониторинга. Следующим 

этапом является непосредственный мониторинг, в ходе выполнения которого происходит 

контроль ранее выделенных свойств. В данном методе могут использоваться различные 

подходы к описанию свойств, среди которых описание с помощью обычных и временных 

логик и описание в виде систем переходов или автоматов. 

К статическому анализу формальных свойств существует несколько подходов, таких 

как подход на основе генерации верификационных утверждений и подход на основе 

проверки свойств моделей, автоматически создаваемых на основе исходного кода. 

Наиболее активно развивающимися методами синтетического анализа являются те,  в 

которых происходит статический анализ кода с дальнейшим использованием его результатов 

в инструментах автоматической генерации тестов. К таким методам и принадлежат 

синтетические методы формального тестирования. Так, в инструменте JCrasher [3] в качестве 

входных данных используются случайные данные примитивных типов, а также структуры 

данных и синтаксис операций, тест же представляет собой последовательность вызовов 

операций, аргументы которых чаще всего генерируются случайным образом. В инструменте 

Check-n-Crash [4] используется этап предварительного статистического анализа, в ходе 

которого анализируются тестируемые операции, определяются предикаты, которые 

соответствуют различным путям выполнения операций. 

Таким образом, верификация является важнейшим этапом жизненного цикла 

программного обеспечения. На данный момент существует множество различных по своей 

сути подходов к верификации программ, среди которых наиболее активно развивающимися 

на данный момент являются синтетические методы. Синтетические методы представляют 

собой некую комбинацию наиболее эффективных существующих методов, что позволяет 

достичь  высоких результатов верификации и тем самым повысить качество создаваемого 

программного обеспечения. 
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