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СЕКЦІЯ 1 
 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ,  

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ  

 

Акименко О.Ю. 

 к.е.н., доцент  

 

Для України міжнародне співробітництво виступає вагомим фактором впливу на рівень 

розвитку економіки, головним елементом якого є зовнішньоекономічна діяльність (далі, 

ЗЕД) з її механізмом сучасного регулювання, під яким розуміємо цілісну сукупність 

взаємозумовлених і взаємозв’язаних методів, форм, інструментів, що здійснюють 

регулюючий, стимулюючий та координаційний вплив на ЗЕД суб’єктів господарювання, з 

метою розвитку внутрішнього та розширення зовнішнього ринку збуту високотехнологічної 

продукції і забезпечення експорторієнтованого виробництва [1]. 

У зв’язку з цим зростає значущість інформації для підприємств, як нового фактору 

прискоренням процесів глобалізації, виникає потреба у забезпеченні актуальною 

інформацією задля ведення ефективної конкурентної боротьби на зовнішніх ринках та 

здійснення комерційних зв'язків з іноземними партнерами. 

Однак, незважаючи на євроінтеграційні процеси нашої держави, вітчизняні 

підприємства стикаються з низкою проблем, що пов’язані, по-перше, із відсутністю 

інформаційної підтримки прийняття рішень на закордонних ринках; по-друге, з нестачею 

досвіду самостійної практичної роботи на зарубіжних ринках; по-третє, застосуванням 

застарілих і недосконалих методів аналізу закордонних ринків та відсутністю надійних 

джерел ринкової інформації тощо.  

Отже, будь-які питання, що пов’язані з актуалізацією проблематики створення систем 

інформаційно-аналітичного забезпечення ЗЕД в якості реального інструмента підвищення 

конкурентоспроможності на закордонних ринках, постійно перебувають у полі зору 

науковців, у підсумку і визначають актуальність обраної проблематики. 

Слово «інформація» походить від лат. іnformatio, що в перекладі означає відомості, 

роз’яснення, ознайомлення. Дотримуюсь вимог нормативно-правових актів, а саме: Законів 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства 

України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також 

представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності зобов'язані вести 

бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством [2, 3]. 

Відповідно до Закону України „Про державну статистику‖ усі юридичні особи, розташовані 

на території України, а також юридичні особи України, що знаходяться за її межами, 

розташовані на території України структурні одиниці, що не є юридичними особами і 

головні організації яких розташовані за її межами, фізичні особи, які проживають на 

території України, незалежно від їх громадянства, подають інформацію, необхідну для 

проведення державних статистичних спостережень [4]. Статистичні дані повинні бути 

достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за визначеними 

адресами. Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, 

затверджених органами державної статистики.  

Так, наприклад, Звіт про прямі іноземні інвестиції (форма № 10-зез) подають юридичні 

особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні 

представництва нерезидентів в Україні. Під прямою інвестицією розуміється внесок коштів 

до статутного (або пайового) капіталу підприємства, що дає можливість брати участь в 
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управлінні. У розумінні Держстату іноземні інвестиції є прямими, якщо виконується хоча б 

одна з умов: 

 частка нерезидента у загальній величині статутного капіталу дорівнює 10% і 

більше; 

 нерезидент має 10% і більше голосів в управлінні;  

 інвестицію отримали від нерезидента на підставі концесійного договору; 

 інвестицію отримали від нерезидента на підставі договору про спільну 

інвестиційну діяльність [5];  

 суб’єкт є філією або представництвом нерезидента в Україні (незалежно від того, 

провадить він господарську діяльність або є неприбутковою установою).  

Філія чи представництво не має статутного капіталу, але має капітал, що на 100% 

належить нерезидентові.  

Але, саме фінансова звітність, що містить інформацію про фінансове становище, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, є підставою 

для проведення аналізу ЗЕД-операцій. Класифікація системи показників, які 

використовуються для здійснення аналізу ЗЕД представлена таблицею 1. 

 

Таблиця 1 

Класифікація системи показників аналізу ЗЕД 

 

№ 
Групи 

показників 
Показники аналізу 

1 Абсолютні обсяг експорту; обсяг імпорту; обсяг накладних витрат на 

експорт/імпорт; середній залишок коштів; кількість отриманих 

рекламацій; сума рекламацій; кількість задоволених рекламацій; 

обсяг використання торговельної марки фірми; обсяг експорту 

нових товарів 

2 Відносні індекси динаміки: індекс вартості; індекс фізичного обсягу; індекс 

ціни; індекс кількості, динаміка частки світового, європейського 

ринків, частка нових товарів у експорті, які з’явилися на ринках за 

останні 5 років, частка зниження витрат, одержана за рахунок 

використання нових технологій, тощо); коефіцієнти виконання 

зобов’язань з експорту та імпорту: за вартістю, за фактичним 

обсягом, за ціною; середня тривалість обороту експортної 

(імпортної) операції; коефіцієнт віддачі коштів від 

експортних/імпортних операцій 

3 Показники 

структури 

товарна структура експорту або імпорту; географічна структура 

експорту або імпорту; структура накладних витрат на експорт або 

імпорт 

4 Показники 

ефективності 

валютна ефективність експорту/імпорту; ефективність 

експорту/імпорту; середня тривалість обороту експортної 

(імпортної) операції; коефіцієнт віддачі коштів від 

експортних/імпортних операцій; ефективність експорту/імпорту 

 

Джерело: складено автором на основі [6, c. 75]. 

 

Для аналізу експортної діяльності підприємства найчастіше використовують наступні 

показники [7, c. 257-258]: 

1. Питома вага сум контрактів, прострочених у звітному періоді ( ): 
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, (1) 

де -– сума контрактів, прострочених протягом року; 

- сума контрактів, що підлягають виконанню у звітному періоді; 

 

2. Коефіцієнт виконання зобов’язань за вартістю ( ). Він розраховується як 

для окремих товарів, так і для їх сукупності: 

 

, (2) 

де та - – фактичні ціни і кількість товару i; 

 та - планові ціни і кількість товару i;  

n - кількість товарів; 

 

3. Коефіцієнт виконання зобов’язань з експорту товарів за фізичним обсягом 

( ): 

, (3) 

де, - вартість експорту товару i в звітному періоді перерахована за плановими 

цінами; 

 - планова вартість експорту товару i; 

n - кількість товарів; 

 

4. Коефіцієнт виконання зобов’язань з експорту товарів за ціною ( ): 

 

, (4) 

  

де - фактичні ціни і кількість товару; 

 - вартість експорту товару i у звітному періоді перерахована за плановими 

цінами; 

n - кількість товарів; 

 

Також для аналізу експорту використовується аналіз впливу факторів на показники 

експорту та індекси вартості, цін та фізичного обсягу, аналіз впливу експорту продукції на 

фінансові результати підприємства. 

Факторні моделі валового прибутку (ВПе) і прибутку від продажу (ППе) мають 

вигляд [7, c. 264]: 

 

; (5) 

 (6) 

  

де – кількість експортної продукції;  

 – ціна одиниці продукції в іноземній валюті;  
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 – курс іноземної валюти по відношенню до гривні, який встановлено Нацбанком 

України;  

– собівартість одиниці продукції, що експортується; 

 – повна собівартість одиниці продукції, що експортується; 

 – управлінські витрати на одиницю продукції, що експортується;  

 – комерційні витрати на одиницю продукції, що експортується. 

Для аналізу імпорту визначається загальна сума витрат (ЗВ) [7, c. 266-267]: 

 

, (7) 

  

де СФ - фактичну собівартість товарів, що імпортуються; 

 – інші доходи, які пов’язані з імпортом; 

 – інші витрати, які пов’язані з імпортом товарів; 

КВ - контрактна вартість товару; 

ТЗВ - транспортно-заготовчі витрати, до яких включаються акцизи та податок на 

додану вартість; витрати з доставки, страхування вантажів та інші. 

 

Для аналізу впливу факторів на зміну витрат на одиницю імпортної продукції, а також 

на весь обсяг імпорту, суму витрат на придбання товарів за імпортним контрактом подають у 

вигляді такої моделі [7, c. 267]: 

 

, (8) 

  

де, – кількість імпортної продукції за контрактом;  

ЗВ′ – витрати з придбання на одиницю товару, що імпортується; 

 – контрактна ціна одиниці імпортного товару в іноземній валюті;  

k – курс НБУ для перерахування іноземної валюти в гривні на дату визнання витрат з 

придбання матеріально-виробничих запасів; 

 

Для аналізу впливу імпорту на фінансові результати підприємства використовується 

наступна факторна модель валового прибутку [7, c. 267]: 

 

, (9) 

  

де, Q – кількість проданих товарів, які придбані за імпортним контрактом;  

Р – ціна продажу одиниці товару на внутрішньому ринку в гривнях. 

Для здійснення аналізу ЗЕД необхідно: по-перше, в системі бухгалтерського обліку 

використати аналітичне забезпечення проведених експортно-імпортних операцій і на основі 

оборотів за даними рахунками здійснити аналіз; по-друге, для спрощення аналізу в програмі 

«1С-Бухгалтерія» модифікувати звіт «Оборотна відомість по рахунку» задля отримання  

інформації у вартісному та кількісному вираженні. Це допоможе розрахувати середню ціну 

одиниці експортної продукції (імпортних товарів), середню собівартість одиниці і 

спрогнозувати перспективні наміри підприємства та поведінку на зовнішньому ринку.  

Отже, система інформаційно-аналітичного забезпечення ЗЕД підприємства виступає 

інструментом підвищення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Бебко Т. 

студентка гр. ЗОАт – 161, кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування,  

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна 

Науковий керівник к.е.н., доцент Акименко О.Ю. 

 

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність (далі, - ЗЕД) була, є, буде і 

надалі важливою ланкою в суспільному житті України, забезпечуючи розподіл ресурсів між 

суб’єктами економічної діяльності, дозволяючи отримувати вигоди від міжнародного 

розподілу праці. Дослідження механізму регулювання ЗЕД є актуальним, тому що ефективні, 

справедливі та зрозумілі правила здійснення та регулювання ЗЕД можуть стимулювати 

економічну активність підприємств, забезпечувати захист їх економічних інтересів, 

заохочувати конкуренцію. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблематиці розвитку ЗЕД в Україні, 

тим більше в контексті прийняття Закону «Про валюту та валютні операції» [1], присвячені 

дослідження багатьох науковців, серед яких: О. Акименко, О. Вакульчик, Л. Кадуріна, 

М. Карпушенко, Ю. Козак, Л. Михальчук, Г. Назарова, Н. Оляднічук, В. Фесенко, 

О. Шкурупій, В. Венцель, О. Вівчар, Н. Притула, О. Єрмакова, І. Уханова та ін. Однак, 

особливої актуальності набувають дослідження нормативно-правового регулювання обліку 

та аудиту ЗЕД після послідовної адаптації чинного законодавства України до вимог ЄС [2].  

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

від 16 квітня 1991 р. є основним нормативно-правовим актом, який регулює ЗЕД, визначає її 

види, установлює принципи ЗЕД, дає класифікацію суб’єктам ЗЕД, формулює права 

учасників ЗЕД, розкриває структуру та функції органів регулювання ЗЕД, принципи 

оподаткування, митного регулювання, страхування, ліцензування, визначає спеціальні 

правові режими ЗЕД тощо. Цим законом визначено, що метою регулювання є: 

- забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України; 

- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі 

зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України; 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.271.0
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.19.46&nobreak=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
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- створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему 

світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн 

[3]. 

Порядок урегулювання приватноправових відносин, які хоча б через один із своїх 

елементів пов’язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український 

правопорядок, встановлює Закон України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне 

право» [4, c. 462]. 

В таблиці 1 наведена характеристика основних нормативно-правових документів, що 

регулюють питання здійснення ЗЕД, його обліку та аудиту. 

Також, іншими нормативно правовими актами здійснюється регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, серед них: Цивільний кодекс України, Митний кодекс 

України, Господарський кодекс України, інші нормативно-правові акти та акти Міністерства 

економіки України [5]. 

Таблиця 1 - Характеристика основних нормативно-правових документів, що 

регулюють питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності, його обліку та аудиту [5] 

 
№ Назва документу Характеристика 

1 Закон України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність України» 

Визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку в Україні 

2 Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»  

Визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження 

аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають 

при її провадженні 

3 П(с)БО №21 «Вплив змін 

валютних курсів»  

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про операції в іноземних валютах та відображення 

показників статей фінансової звітності господарських одиниць за 

межами України в грошовій одиниці України.  

4 П(с)БО №15 «Дохід» Визначає методологічні засади формування  в бухгалтерському обліку 

інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій 

звітності. 

5 П(с)БО №16 «Витрати» Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій 

звітності. 

6 Закон України «Про режим 

іноземного інвестування»  

Визначає особливості режиму іноземного інвестування на території 

України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства 

України. 

7 Закон України «Про 

регулювання товарообмінних 

(бартерних) операцій у галузі 

ЗЕД»  

Встановлює режим здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у 

галузі ЗЕД, відповідальність за порушення його норм. 

8 Постанова Кабінету Міністрів 

«Про затвердження Порядку 

ведення УКТЗЕД …»  

Визначає процедуру ведення Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямоване на захист 

економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів ЗЕД; створення рівних 

можливостей для суб’єктів ЗЕД розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно 

від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; заохочення 

конкуренції та ліквідація монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Воно 
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здійснюється за допомогою законів України; актів тарифного і нетарифного регулювання; 

економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного та 

іншого); рішень недержавних органів управління економікою, які приймаються за їх 

статутними документами; угод, що укладаються між суб’єктами ЗЕД [6, c. 19]. При цьому 

науковці виділяють три механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а саме: 

митно-тарифне, нетарифне, валютне регулювання. Законом України «Про валюту і валютні 

операції», який введено в дію 7 лютого 2019 р. визначається, що валютне регулювання – це 

діяльність Національного банку України та в установлених цим Законом випадках Кабінету 

Міністрів України, спрямована на регламентацію здійснення валютних операцій суб’єктами 

валютних операцій і уповноваженими установами [1]. Дослідження даних питань буде 

визначати предмет подальших наукових розвідок. 

 

Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII 

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

2. Акименко О. Ю., Мальцев О. О. Створення ефективного механізму регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в контексті інтеграції України до ЄС / О. О. Мальцев, О. 

Ю. Акименко. // Збірник тез міжнародної-науково-практичної конф. «Напрями та сучасні 

фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти» - Ужгород, 2018. 
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3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-XII від 16.04.1991 р. 
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4. Закон України «Про міжнародне приватне право» № 2709-IV від 23 червня 2005 р. 
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5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://minfin.com.ua. 

6. Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: сучасні особливості та 

аналізу розвитку/ Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. Монографія. – Одеса: Одеський 

національний економічний університет, 2012. – 182 с 

 

 

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ЧИННИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН В 

ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ 

Войтенко В.О., 

студент гр. ОА-151 

Чернігівській національний технролоргічний університет  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Акименко О.Ю. 

 

Постановка проблеми. Одним із значних напрямів розвитку вітчизняного 

економічного потенціалу є розвиток українського підприємництва та бізнесу. 

Підприємницька діяльність є основою економічного та соціального розвитку, тобто є 

забезпеченням високого рівня життя громадян, вирішення проблем соціального характеру.  

Становлення і розвиток малого підприємництва є стратегічною проблемою політичної 

економіки. Розвиток малого підприємництва сприятиме появі нових фірм, що дозволить 

створити нові робочі місця, принесе гроші до бюджету. Також особливістю є те, що малим 

підприємством легше керувати в умовах нестабільного курсу національної валюти. Саме 

тому дослідження потенціалу малого підприємництва України є актуальним науковим 

завданням.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблематиці розвитку малого 

підприємництва присвячені дослідження багатьох вчених, серед яких: В.Савчук, 

М.Чумаченко, Ю.Бажал, М.Мельник, О.Череп та інші.    

Виклад основного матеріалу. Розвиток малого підприємництва відбувається 

нерівномірно і хаотично. В Україні мале підприємництво поки що не має великої ролі в 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2709-15
https://minfin.com.ua/currency/nbu/usd/2014-01-01/2018-11-07/
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забезпеченні економічного зростання. [1] У сучасних умовах мале підприємництво – це 

найбільш незахищений сектор економіки, тому що державна підтримка малого бізнесу є 

мінімальною. Отже, можна зробити висновок, що мале підприємництво знаходиться на 

недостатньому рівні свого розвитку та не використовує своїх можливостей. 

Оскільки малий бізнес не дуже розвинутий, то потрібно проаналізувати головні 

проблеми розвитку його потенціалу. Перш за все, однією з глобальних проблем є загальний 

стан економіки України. На рівень розвитку малого підприємництва впливає негативна 

динаміка макроекономічних показників.  

Також великою проблемою є монополізація бізнесу. Для розвитку малого 

підприємництва потрібно зменшити монополізація великого бізнесу, тому що великий бізнес 

витісняє малі підприємства. На мою думку великою проблемою є також відсутність 

достатнього стартового капіталу для становлення малого бізнесу та створення достатньої 

фінансової бази. 

На внутрішніх ринках малі підприємства мають низьку конкуренцію. Основна 

проблема низького конкурентного середовища полягає в тому, що великі підприємства 

завищують ціни. Сучасна податкова система є недосконалою, оскільки створює сприятливі 

умови для переходу підприємств у тіньовий сектор економіки. Так, через високі податки 

багато малих підприємств ведуть подвійну бухгалтерію. Основна перешкода розвитку 

малого підприємництва є неефективне оподаткування. 

Однією з неформальних проблем малого бізнесу є корупція, яка стримує розвиток 

підприємницької діяльності. Нині в Україні багато підприємств ухиляються від сплати 

податків, зміцнюються особисті неформальні зв’язки, які породжені корупцією та 

хабарництвом.  

Актуальною проблемою є нерозвинута інфраструктура підтримки та розвитку малого 

бізнесу. Не дивлячись на велику кількість бізнес-центрів, їх роль в розвитку малого 

підприємництва незначна. 

На сьогодні в Україні діє слабкий механізм підтримки розвитку підприємств. Отже, 

можна сказати, що проблемою є декларативна форма державної підтримки, під якою 

розуміємо державне регулювання сектора малого бізнесу, використання матеріальних та 

фінансових ресурсів [2-3].  

Крім того, до основних проблем розвитку малого бізнесу належать: нестача 

кваліфікованого персоналу; проблеми формування нових каналів збуту; обмежені 

можливості для захисту від протиправних посягань; застарілі технічні стандарти, 

успадковані  з радянських часів; слабкий захист прав власності і т.п. 

Для визначення заходів щодо підвищення потенціалу малого підприємництва України 

була використана методика SWOT- аналізу, що дала змогу визначити сильні та слабкі 

сторони його використання [4]. 

Сильні сторони використання потенціалу малого підприємництва: 

- присутність в секторах малого підприємництва істотних ресурсів кваліфікованої 

робочої сили; 

- ріст рівня середньої заробітної плати працівників у секторі малого підприємництва; 

- збільшення кількості прибуткових підприємств малого бізнесу; 

- високий рівень науково-освітньої інфраструктури.  

Слабкі сторони використання потенціалу малого підприємництва наступні: 

- зменшення кількості зайнятих в секторі малого бізнесу; 

- зменшення обсягу капітальних інвестицій в малому підприємництві; 

- зниження дотацій від бюджету малим підприємствам; 

- зменшення частки податкових надходжень; 

- загострення проблем сільського безробіття. 

Вважаємо за необхідне навести можливості для підвищення потенціалу малого 

підприємництва: вдале географічне розташування відносно ринків збуту; економічне 

пожвавлення завдяки притоку зовнішніх інвестицій; наявність морських та річкових портів; 

відродження суднобудування; зростання попиту на екологічно чисту продукцію; розвиток 

сучасних систем передачі інформації.  
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Але в Україні є загрози для розвитку малого підприємництва та підвищення його 

потенціалу, це: складна демографічна ситуація; складність податкового законодавства; 

погіршення стану навколишнього середовища; негативні зміни в законодавстві, ускладнення 

переміщення товарів через державний кордон; зниження платоспроможного попиту. 

Враховуючи зазначене, до першочергових заходів щодо розвитку малого бізнесу слід 

віднести впорядкування спрощеної системи оподаткування для малих підприємств. Таким 

чином, потрібно знизити перелік видів діяльності, що підпадають під спрощену систему, 

виключити з них сектори, котрі пов’язані з отримання пасивних доходів та надприбутків. 

Також доцільно розглянути зниження рівня максимального прибутку, що дасть підставу для 

використання спрощеної системи [5]. 

Висновки і перспективи подальшого розвитку. Підсумовуючи слід зазначити, що 

одним із важливих напрямів розвитку економіки регіонів є розвиток малого бізнесу [7]. 

Можна сказати, що потенціал малого підприємництва України є значним, однак і 

нестабільним. Конструктивне партнерство влади з підприємцями, підтримка малого бізнесу, 

соціальна відповідальність – це важливі чинники подальшого розвитку потенціалу України. 

Забезпечення доцільного використання економічного потенціалу розвитку малого бізнесу 

раціонально здійснювати на основі державної стратегії розвитку малого підприємництва. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ПРИКЛАДІ CRM-СИСТЕМИ 

Волот О.І. 

к.е.н., доцент Чернігівський національний технологічний університет 

 

«Хмарні обчислення (хмарні технології) (англ. Сloud сomputing) – це технологія 

розподіленої обробки даних, в якій комп'ютерні ресурси і потужності надаються 

користувачеві як інтернет-сервіс. Хмара – це нова технологія використання серверних 

ресурсів, що допомагає задіяти всю доступну потужність процесорів і об'єм оперативної 

пам'яті, розділяючи їх між різними незалежними завданнями» [1]. 

Хмарні обчислення здійснюються з використанням трьох моделей [2]:  

- програмне забезпечення як послуга (Software as a Servise – SaaS) (постачається 

апаратна інфраструктура і ПЗ, також розробник забезпечує взаємодію з користувачем через 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2063-14
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2063-14
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2157-14
http://ukrstat.gov.ua/
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інтерфейсний портал). Концепція SaaS надає можливість користуватись програмним 

забезпеченням як послугою і робити це віддалено через Інтернет;  

- платформа як послуга (Platform as a Servise – PaaS) (визначається як набір 

програмних продуктів та засобів розробки, що розміщені на інфраструктурі провайдера). 

PaaS можна представити як готову до роботи віртуальну платформу, яка складається з 

одного або декількох віртуальних серверів зі встановленими операційними системами і 

спеціалізованими додатками; 

- інфраструктура як послуга (Infrastructure as a Servise – IaaS) (являє собою віртуальний 

сервер instance API для запуску, зупинки, доступу, налаштування своїх віртуальних серверів 

та систем збереження). Інфраструктура в оренду. Користувачу надається «чистий» екземпляр 

віртуального серверу з унікальною ІР-адресою або набором адрес і частина системи 

зберігання даних.  

Саме модель SaaS орієнтована на кінцевого користувача. Тому SaaS-додатки можуть 

розглядатись підприємствами реального сектору економіки як інструмент ведення бізнесу. 

Прикладом застосування хмарних технологій в автоматизації управління 

підприємством є CRM-система. Управління відносинами з клієнтами (Customer relationship 

management (CRM) – прикладне програмне забезпечення для організацій, призначене для 

автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня 

продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів завдяки збереженню 

інформації про клієнтів і історію відносин з ними, встановлення і покращення бізнес-

процедур і подальшого аналізу результатів. 

«Клік-CRM: Продаж» – сучасна система для автоматизації продажів на підприємствах 

реального сектору економіки і масштабів, яка вирішує на актуальному рівні цілий комплекс 

управлінських завдань збільшення продажів, ефективності маркетингу та безпосередньо 

керівництва організацією.  

Нині для управління підприємством з використанням хмарних технологій свої 

рішення пропонують фірми «1С», «Парус», «Бухсофт» та інші. 

Відома інформаційна система «1С: Підприємство 8», яка має конфігурацію 

«1С: Підприємство 8 через Інтернет» та реалізує такі можливості [3]:  

-  підключення до інформаційної бази по протоколу HTTP (HTTPS), завдяки чому 

клієнти можуть працювати через Інтернет з будь-якої точки земної кулі; 

- наявність веб-клієнта, що не потребує попереднього встановлення на комп’ютер 

користувача, завдяки чому клієнти можуть працювати з непідготовленого комп’ютера або 

мобільного пристрою; 

- відмовостійкий масштабований кластер серверів, завдяки якому «1С: Підприємство» 

може обслуговувати велику кількість одночасно працюючих клієнтів; 

- наявність механізму розподілення даних, завдяки якому прикладні рішення можуть 

працювати в архітектурі multitenancy, коли єдиний екземпляр об’єкта програми, активований 

на сервері, обслуговує безліч клієнтів або організацій; 

- наявність інфраструктури сервісу, що надає можливість розгортати додатки «1С: 

Підприємства» у моделі SaaS, коли постачальник розробляє і самостійно управляє 

прикладним рішенням, надаючи споживачу доступ через Інтернет. Така бізнес-модель 

позбавляє споживача від всіх витрат, пов’язаних зі встановленням, оновленням і підтримкою 

обладнання та програмного забезпечення; споживач сплачує лише користування послугою. 

Система програм «1С: Підприємство 8» в умовах використання хмарних технологій 

може працювати за сценаріями: 
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− хмара всередині організації – співробітники мають можливість підключатися до 

інформаційної бази з різних місць, навіть з тих, де на комп’ютерах не встановлено 1С: 

Підприємство; 

− хмара всередині холдингу – об’єднує декілька компаній, при цьому хмарні 

технології допомагають скоротити витрати на обслуговування однакових прикладних 

рішень;  

− хмара для клієнтів – полегшує роботу в тих випадках, коли потенційні споживачі 

прикладного рішення не об’єднані в локальну мережу, володіють різнорідним обладнанням і 

не зобов’язані виконувати обов’язкові рекомендації щодо складу апаратних і програмних 

засобів  та інші [3]. 

Спеціалізовані програмні продукти «1С» – деякі функції певних систем побудовані на 

використанні саме хмарних технологій. Йдеться про віддалене підключення через веб-

інтерфейс територіально-розподілених підрозділів до системи «1С:Консолідація 8» [4], а 

також функції колективної роботи над документами та віддаленого доступу через Інтернет 

до них з допомогою спеціалізованої системи «1С:Документообіг 8». 

Також варто зазначити, що з допомогою програмних продуктів фірми «1С» (серія 8) 

можна готувати і подавати електронну звітність засобами мережі Інтернет. Новітнім 

продуктом від компанії 1С є сервіс Bitrix24, який позиціонується як соціальний екстранет. У 

персональній хмарі Bitrix24, крім стандартних сервісів органайзера (управління задачами, 

ведення календарів, облік робочого часу) й соціальної мережі (обмін файлами, створення й 

редагування документів через Google Docs й Office Web Apps), надається CRM-модуль для 

організації взаємодії з клієнтами [5]. Проте для використання на підприємствах реального 

сектору економіки більш вагомим є CRM-модуль. Інструментарій модуля дозволяє вести 

клієнтську базу й узгоджувати й відзначати всі події (дзвінки, листи, зустрічі), планувати 

діяльність, оформляти рахунки на оплату, складати звіти тощо. 

Отже, завдяки інфраструктурі хмарних технологій весь перелік операцій з 

розроблення, тестування та розгортання веб-додатків можна виконати в одному 

інтегрованому середовищі, тим самим виключивши витрати на підтримку окремих 

середовищ для конкретних етапів. Все це дає можливість стверджувати, що впровадження 

технологій хмарних обчислень в обліку та  управлінні підприємством дозволить значно 

підвищити надійність і якість праці користувачів хмарних сервісів. Зменшити грошові 

затрати на створення і, особливо, на підтримку сервісів. 
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Запаси є одним з найпоширеніших та найважливіших елементів господарської 

діяльності підприємства. Вони використовуються на будь-якому підприємстві та 

забезпечують постійність, безперервність та ритмічність його діяльності і  багато в чому 

визначають фінансовий стан та економічний потенціал суб’єкта господарювання в цілому. 

Тому ефективне управління матеріальними запасами є одним з важливих чинників 

підвищення ефективності підприємницької діяльності та конкурентоспроможності кожного 

підприємства. 

Для підвищення ефективності процесу управління запасами і здешевлення контролю їх 

стану в практиці використовуються різні моделі та методи управління матеріальними 

запасами. 

Теоретичні аспекти управління запасами досліджувалися багатьма вченими, серед них: 

Дж. Букан, П. Зермат, М. Ліндерс, І.О. Бланк, С. В. Гришко, Є. В. Пересада, Н. Д. Фасоляк, 

М. М. Дарбінян, Ю. І. Рижиков, В. П. Чайковська, С. Ф. Голов, Ю. Г. Гризанов, Б. А. Анікін, 

В. І. Сергійов. Л. О. Лігоненко, Н. М. Ушакова, М. Д. Виноградський, Н. О. Власова, Л. О. 

Омельянович, О. А. Круглова, Н. М. Гаркуша, А. Н. Поддєрьогін, С. В. Лубенець та інші. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених вирішенню задач управління 

запасами, до цього часу серед науковців, залишається невирішеним питання щодо 

виокремлення основних моделей управління запасами підприємства. 

Моделі, що найчастіше використовуються вітчизняними підприємствами для 

управління запасами представлені на рисунку. Серед них найбільшого поширення набула 

модель економічно обґрунтованого розміру замовлення (формула Уілсона). 

Економічний розмір замовлення (Economic Order Quantity, EOQ) – це кількість 

замовлених запасів, що забезпечує оптимальну комбінацію витрат на придбання та 

зберігання їх. Оскільки, з одного боку, збільшення партії поставки призводить до зниження 

витрат на поставку в розрахунку на одиницю запасів, а, з іншого боку, це призводить до 

зростання складських витрат на одиницю запасів, то для вирішення цього завдання Уілсоном 

була розроблена методика розрахунку оптимальної партії поставки, відома також як EOQ-

модель або формула Уілсона [1]. 

 

 
 

Рисунок – Поширені моделі управління матеріальними запасами підприємства 

 

Наведемо основні характеристики системи управління запасами на основі моделі EOQ. 

Умови: стабільний попит, рівномірна інтенсивність споживання запасів, відсутність цінової 
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еластичності в закупівлі і транспортуванні, відсутність запасів в дорозі. Рішення: запаси 

доцільно поповнювати дискретно однаковими партіями оптимального рівня протягом 

планового періоду, формуючи замовлення за визначену кількість днів до повного вичерпання 

запасів в момент поставки. Позитивні наслідки: відсутність страхового запасу; мінімум суми 

витрат замовлення і утримання запасів; однаковий протягом планового періоду рівень 

максимального запасу, що дорівнює величині партії поставки; однаковий цикл поставки [2]. 

Отже, не дивлячись на різноманітність  методів і моделей управління запасами, на 

практиці вітчизняними підприємствами застосовується досить обмежена їх кількість і 

найбільш поширеною є EOQ-модель. В той же час використання сучасних моделей в системі 

управління запасами в даний час стає одним з визначальних чинників конкурентної переваги 

підприємства. 
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Accounting policy formation is one of the most important stages of the accounting system 

organization at any enterprise. An accounting policy defines the principles, methods and procedures 

for accounting, that have been selected by an entity among alternatives presented in international or 

national accounting standards. Accounting policy plays an important role in providing managerial 

staff with information to make decisions concerning different areas of the company's activities and 

affects the financial statements. Therefore, forming an accounting policy, it is necessary to select its 

elements with taking into account the peculiarities of the internal environment of the enterprise and 

the influence of external factors. At the same time, the following of concrete principles will allow to 

formulate a complete and reasonable policy.  

The process of accounting policy formation is investigated by a wide range of national 

scientists, among them: V.A. Kulyk, G.E. Pavlova, N.V. Piskunova, I.P. Prykhodko, M.S. Pushkar, 

M.T. Shсhyrba, S.R. Yatsyshyn, P.E. Zhitnyi. However, it is necessary to specify the principles of 

the accounting policy formation for the organization of effective accounting system.  

The research objective is to define the core principles of an accounting policy formation at an 

entity.  

According to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" 

"accounting policy – is a set of principles, methods and procedures, applied by the enterprise for 

accounting, preparation and presentation of financial statements" [1, article 1]. Accounting policy is 

an integral part of the accounting system. That`s why the principles of accounting, defined in the 

article 4 of the above-mentioned Law, should be followed during accounting policy formation. 

These principles are: ―overall coverage”, “autonomy”, “consistency”, “continuity”, “accrual”, 

“prevalence of the essence over the form”, “single money measure” and other principles [1, article 

4]. It is necessary to include the listed principles into the internal document on accounting policy of 

an entity and follow them during record-keeping and doing reporting.  

There are different points of view on the principles of an accounting policy formation among 

scientists. The core principles, defined by national scientists, are presented in table 1. 

 

 

https://economics.opu.ua/files/science/ek_kiber/2017/28.pdf
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Table 1 

Core principles of accounting policy formation, defined by national scientists * 
№ Principles Essence / source 

1 Actuality Subordination of the accounting policy to the general objectives of management 

[2, p. 94]  

 

2 

 

Variability 

This principle should be used during formation of several variants of a regulatory 

document on accounting policy with the aim to discuss and to choose the most 

appropriate variant [2, p. 94] 

3 Stability Accounting policy should cover the strategic, vital points for the entity, and 

therefore, it should be formed for a long time [2, p. 94] 

 

4 

 

Systematicity 

Accounting policy is considered as an artificially created component of the 

production system, that performs functions related to the collection, classification, 

processing, analysis and formation of various types of accounting information for 

determining the economic ideology of the enterprise [3] 

 

5 

 

Complexity 

The review and assesment of the event not from the standpoint of certain isolated 

causes, but according to the total impact of technical, economic, social, 

environmental, political and other significant factors on the economic system [3] 

 

6 

 

Prevention 

Accounting policy performs a preventive function, forming conditions for timely 

informing the management of the company about the variance from the planned or 

normative cost value and performance results, for possible correction of 

management decisions [3] 

 

7 Unity Accounting policy should be the same for the enterprise, regardless of the number 

of its subdivisions or subsidiaries [4, p. 3] 

8 Validity The methods and accounting procedures, chosen by the enterprise, should not be 

inconsistent with current legislation and normative documents [4, p. 3] 

9 Professional 

judgment 

It is a factor of the choice of one of the alternative variants, stipulated by current 

legislation, or development of one or another method of accounting policy of the 

enterprise [5, p. 173] 

10 Rationality Benefits from information must exceed the costs, associated with its receipt [6, p. 

181] 

 

11 

 

Timeliness 

Commercial operations and events should be reflected in the accounting and 

displayed in financial statements of the enterprise in the period, in which they 

were carried out [6, p. 181]  
* Source: it is formed based on publications [2-6] 

In addition, other principles are described by scientists in their scientific works, among them: 

“efficiency” [2, p.94], “truthfulness” [5, p. 172], “materiality” [5, p.173] and others. This system 

of principles of an accounting policy formation can be supplemented by such principles, as: 

- relevance: accounting policy should meet the informational needs and interests of users of 

financial statements and contribute to the formation of reliable information about the financial state 

of the entity;  

- strategic importance: accounting policy should be formed with taking into account the 

strategic directions of the development of the enterprise and should ensure the implementation of 

not only the processes of accounting and financial reporting, but also strategic management of the 

company's activities. Such approach to accounting policy formation helps to prevent the perverse 

outcome of the entity`s activity.  

For faithful representation in financial statement, it is very important to follow all accounting 

principles and specific principles of accounting policy formation. It allows to organize the 

qualitative processing of information about the activities of the company and to ensure the 

submission of complete and reliable information about the state of the enterprise in the financial 

statements, as well as making reasonable decisions. The observance of the principles of accounting 

policy formation is important not only for the effective functioning of the accounting system, but 

also for business management.   
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У сучасному світі неможливо уявити розвиток економіки без набутих знань та 

навичок. Відповідно, перед нами завжди стоїть проблема вибору освітнього русла, що 

вплине на розбудову нової економіки. Постійне посилення конкуренції, яке відбувається на 

ринку високих технологій та новітніх розробок, надає «знаннєвому» фактору виключного 

значення щодо забезпечення сталого економічного розвитку країн світу та рівня їх 

конкурентоспроможності у глобальному середовищі.  

Сучасні концепції економічного розвитку дедалі більше уваги приділяють 

дослідженню такого фактора, як розвиток знань, а в економічній теорії сформувався новий 

напрям досліджень, що представляє собою цілісну систему поглядів, яка дістала назву 

«економіка знань» [1].  

Багато країн світу приділяють розвитку людини неабияке значення. У контексті 

сталого економічного розвитку особлива увага приділяється забезпеченню доступу до знань 

як способу підвищення освітнього рівня населення та професійно-кваліфікаційних якостей 

людського капіталу, що створює умови для технологічного прогресу і зумовлює підвищення 

ефективності виробництва.  

Відповідно до даних Державної служби статистики України [2] в Україні є дуже 

високий попит на отримання освіти. Згідно з Національними рахунками освіти в Україні за 

період з 2013-2018 рр. обсяг загальних витрат на освіту та їхня частка у валовому 

внутрішньому продукту досить високі й мають тенденцію до зростання з року в рік (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Обсяг загальних витрат на освіту та їхня частка у валовому внутрішньому продукту за 

період з 2013-2018 рр. 
Роки 

Показник 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальні витрати на освіту, 

млрд. грн. 
53,47 70,39 77,41 91,07 97,60 111,18 

Частка загальних витрат на 

освіту у валовому 

внутрішньому продукту, % 

7,4 7,4 8,5 8,4 7,5 7,9 
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Якість життя і освітній потенціал українського суспільства багато в чому визначається 

рівнем освіти і культури населення, його світоглядною орієнтацією і духовним розвитком, 

можливістю систематично отримувати і використовувати необхідну інформацію. Ці чинники 

впливають на ступінь включення українського суспільства в національні і світові 

загальнолюдські процеси прогресивного розвитку.  

Освіта, що відповідає сучасним потребам суспільства і ринку праці, виступає 

могутнім адаптивним потенціалом у швидкоплинному трансформуючому суспільстві до 

сучасних соціоекономічних реалій, що стає найважливішою умовою успішного і стійкого 

суспільного розвитку [3]. 

У структурі бюджетних витрат на освіту основну частку становлять витрати на 

загальну середню й вищу освіту. Останнім часом, все більше і більше людей бажають 

підвищити свої навички на курсах та різних майстер-класах. Необхідність інноваційної 

освіти викликана вимогами сучасного суспільства. В даний час йде стрімкий розвиток 

технологій, зростає конкуренція в області інновацій, де значення освіти у розвитку 

суспільства стрімко зростає, випереджаючи значущість засобів виробництва та природних 

ресурсів [3]. Інноваційна освіта передбачає процес створення нових знань в результаті 

активної взаємодії освіти, науки та виробництва [4].  

Освіта це важлива фаза життя при формуванні нових поколінь. Дітям та підліткам не 

вистачає освіти в школі, тому батьки намагаються сприяти їх розвитку. Головною метою 

створення інновацій в освіті, що є важливим саме зараз, є визначення механізмів досягнення, 

які в свою чергу [3]: 

 забезпечать якісні зміни в самій системі освіти та освітніх середовищах для надання 

можливостей людині багатогранно розвиватися як духовній, творчій і здоровій особі 

відповідно до вимог сучасного розвитку регіону; 

 створять умови для зацікавленої участі суспільства в розвитку освіти; 

 повною мірою враховуватимуть суспільний запит з боку різних груп населення 

України;  

 сприятимуть ефективному і стійкому соціально-економічному розвитку України; 

 відповідають тенденціям розвитку сучасної України як провідного учасника 

глобальних відносин у світі.  

Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі можливості для здобуття таких 

умов розвитку та підготовки до життя:  

 знань про людину та суспільство, що сприяють формуванню картини світу як основи 

світогляду та орієнтації у виборі сфери майбутньої практичної діяльності;  

 досвіду комунікативної, розумової, трудової діяльності, що сприяє формуванню 

основних інтелектуальних, організаційних умінь та навичок, необхідних у 

повсякденному житті для участі у суспільному виробництві, продовженні освіти та 

самоосвіти;  

 досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку індивідуальних 

здібностей особистості та забезпечує її підготовку до життя в умовах соціально-

економічного та науково-технічного прогресу. 

Таким чином, можемо зробити висновки, що на сучасному етапі освіта є важливим 

чинником забезпечення продуктивної зайнятості населення. На нашу думку, повинна бути 

створена перспективна стратегія розвитку, яка має враховувати те, що завжди є місце гострій 

конкуренції. Чільне місце завжди дістається тому, хто є винахідником. Коли в Україні буде 

реалізовано план удосконалення отримання високоякісної освіти, то українці могли б 

утримувати основні позиції в світі по усім найважливішим рейтингам, які відображають 

якість життя населення. На сьогоднішній день у вільному доступі багато курсів та є багато 

інших способів здобуття освіти та самоосвіти, люди можуть навчатись та створювати свій 

бізнес в Україні, не від’їжджати закордон, що призведе для початку до сплати податків, що в 

свою чергу вплине на розвиток економіки країни. 
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Стабільне фінансове становище будь-якого господарюючого суб'єкта тісно пов'язане з 

величиною його податкових зобов'язань та суттєвістю його податкових ризиків, що 

обумовлює зростання ролі аудиту оподаткування. Саме на аудит оподаткування 

зацікавленими користувачами покладається завдання отримання повної, достовірної та 

об'єктивної інформації про правильності обчислення податкових зобов'язань відповідно до 

норм податкового законодавства, від чого, в свою чергу, нерідко залежить функціонування і 

розвиток організації.  

Підтримка безпеки є невід’ємною в процесі здійснення життєдіяльності кожного 

суб’єкта господарювання, що неупереджено зумовлює потребу в її аналізі та плануванні, 

враховуючи важкі умови національного економіко-правового середовища підприємницької 

діяльності. Побудова системи фінансово-економічної безпеки підприємства сприяє 

стабільному функціонуванню і призводить до зростання економічного потенціалу [1]. 

Умовами забезпечення економічної безпеки підприємства є легітимність усіх видів 

його діяльності, використання системного підходу до забезпечення економічної безпеки 

підприємства та відповідне ресурсне забезпечення. Поняття «економічна безпека 

підприємства» трактується в широкому розумінні як корпоративна система функціонування 

підприємства, за умови якої відбувається найбільш ефективне використання корпоративних 

ресурсів (земля, кадровий потенціал, інтелектуальна власність, інформація, капітал тощо), і 

водночас знижуються наявні та потенційні загрози, в результаті чого досягається 

максимально позитивний ефект від роботи підприємства [2]. 

Мних Є.В. [3, с. 201] стверджує, що аудит оподаткування «...можна розглядати як 

напрям практичної аудиторської діяльності, або як синонім до аудиту податкових 

розрахунків і податкової звітності». Анфіногентова Н.Й. [4] висуває таке визначення: «аудит 

оподаткування – це комплекс заходів з планування, організації, проведення та аналізу 

перевірок податкової звітності суб'єктів господарювання, консультативної роботи та 

роз'яснювальної роботи з метою упередження платниками податків порушення податкового 

законодавства». Існує також думка, яка ототожнює поняття аудиту оподаткування та 

податкового контролю. Тому, існує потреба у дослідженні спільних та відмінних рис аудиту 

оподаткування та податкового контролю (табл. 1). 

У процесі проведення податкового аудиту, компанія-аудитор намагається вирішити 

всі питання, пов'язані з оптимізацією і плануванням оподаткування, і вирішити їх саме з 

дотриманням інтересів замовника. При цьому, податковий аудит передбачає здійснення 

ретельного контролю щодо грамотності та обґрунтованого розрахунку і виплат податків і 

різноманітних зборів, правильного використання пільг компанії по оподаткуванню, точного 

відображення у податковій звітності різних операцій. В процесі податкового аудиту 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/143.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/143.pdf
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проводиться ретельна перевірка відповідності складених податкових декларацій з чинним 

законодавством. Аудитор оцінює те, що є істотним виходячи з того, які фактори здатні 

призвести до суттєвого викривлення бухгалтерської звітності. Інші фактори господарської 

діяльності, неправильне відображення яких в бухгалтерському обліку не приводить до 

суттєвого спотворення бухгалтерської звітності, не підлягають обов'язковій перевірці в 

рамках проведення аудиту. Суцільна перевірка при проведенні податкового аудиту вимагає 

створення групи, що складається з компетентних фахівців та значного часу для роботи [1]. 

 

Таблиця 1  

Спільні та відмінні риси податкового аудиту та податкового контролю 
 Аудит оподаткування Податковий контроль 

Спільні риси 

Мета – підтвердження того, що податкова звітність достовірна, а діяльність 

відповідає вимогам чинного законодавства. 

Завдання – встановлення достовірності нарахування та сплати податкових 

платежів та відповідності нормам податкового законодавства. 

Предмет – документи бухгалтерського обліку та звітності, декларації та 

розрахунки по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), інші документи 

фінансово-господарської діяльності, активи суб’єкта господарювання та його 

технологічні процеси.  

Об’єкти – платники податків, зборів (обов’язкових платежів). 

Відмінні 

риси 

проведення аудиту податкової 

звітності здійснюють професійні 

сертифіковані аудитори 

податковий контроль здійснюють 

посадові особи контролюючих органів 

за результатами аудиту – звіт 

незалежного аудитора  

за результатами податкового контролю 

(перевірки) складається акт або довідка 

знижує податкові ризики й 

потенційні санкції за порушення 

податкового законодавства 

санкції за порушення податкового 

законодавства 

результатами незалежного 

податкового аудиту користуються 

власники 

результатами податкового контролю 

користуються платники податків та самі 

контролюючи органи 

діяльність незалежних аудиторів є 

підприємницькою діяльністю 

діяльність державних контролюючих 

органів не є підприємницькою 

діяльністю 

 

Таким чином, до системи завдань, які поставлені перед аудитором в процесі 

проведення аудиту оподаткування належать: моніторинг нормативно-правових та 

загальноекономічного стану середовища ведення господарської діяльності; недопущення 

порушення прав та інтересів підприємства; оцінка потенційних небезпек економічній безпеці 

підприємства і формування профілактичних заходів для попереджання або зменшення 

ризиків; опрацьовування інформації про існуючих та потенційних партнерів, клієнтів і 

конкурентів підприємства; діагностика і виявлення протиправних дій колективу 

підприємства, які піддають економічну безпеку негативному впливу; забезпечення 

конфіденційності інформації та здійснення заходів щодо покращення ділової репутації 

підприємства; аналіз факторів впливу на економічну безпеку підприємства. 
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It should be remembered that healthcare is a key element of the national security of the state, 

which should provide the accessible medical care for the population. The financial security of the 

health of every country in the world must be at the proper level and continuously improved. From 

ensuring the full functioning of the industry in order to fulfill its main function in preserving and 

restoring the health of society, because it is precisely from this that the economic condition of the 

country improves and grows. 

At present, the most powerful source of funding for the healthcare sector in Ukraine remains 

on dense funding. The importance of solving problems related to budget financing of the health 

sector is due to the limited volume and inefficient and imperfect use of available financial 

resources, which requires the development of new approaches to financing the industry. 

The new healthcare reform in Ukraine, which began in early 2018, aims to provide all 

citizens of Ukraine with equal access to quality health services and rebuild health care so that the 

patient will be at the center. To the question: Why to change something? The Government portal, 

the only web portal of the executive authorities of Ukraine, explains that for many years medical 

care remained free only on paper, and most Ukrainians thanked the doctor for treating money from 

their own pockets. Also, those funds that were used in the system were ineffective. Every resident 

of Ukraine wants to hear the answer to one health-related question: Where and what are the costs of 

people paying for taxes? And why 640,000 Ukrainian families are suffering from a financial crash 

due to illness, as they have to pay themselves for expensive cost treatment [1]. 

In the course of the new reform of the healthcare sector in Ukraine, the financing order is 

also changing. From 2018, the National Health Service of Ukraine has been engaged in these issues, 

the function of which is the implementation of the state policy in the field of state financial 

guarantees of medical care of the population under the program of medical guarantees. At the 

moment, the National Health Service of Ukraine has concluded contracts with 623 communal, 

private medical institutions and physicians-FOPs that provide primary health care. For the first 

time, Ukrainians can freely choose a doctor in a health facility, regardless of the form of ownership, 
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and as stated in one of the principles of the reform, "money goes for the patient." The National 

Health Service pays for the provision of a guaranteed primary care package to all institutions that 

become partners in the service on equal terms [1]. 

The next step in the program is the available medication. Yes, and to date, patients have 

received medicines for 18 million recipes worth more than 1 billion UAH. The state boasts of a 

transparent and effective procurement of drugs, but the question arises: where and how the state 

authorities worked in the past years when the drugs were bought twice as expensive as now. The 

government has achieved its main goal, it has provided access to high-quality and effective 

treatment of the most common diseases for every Ukrainian, but not every citizen can take the 

advantage of these services. The budget of the Ministry of Health of Ukraine for 2019 on the 

priority directions and financing of the ministry's programs is UAH 95.8 billion, this is by 10% 

more than in 2018 [3]. 

Budget of the Ministry of Health of Ukraine for 2019 [3] 

 Reform of primary medical care 15.3 billion UAH 

 The program «Free diagnostics» 2 billion UAH 

 Medical subvention to local budgets for specialized outpatient, inpatient and emergency 

medical care 55.5 billion UAH 

 Emergency medical care reform is UAH 922.5 million 

 State purchases of medicines and medical products 5.9 billion UAH 

 The program ―Available medicines» 1 billion UAH 

 Reimbursement of the cost of insulin preparations at the expense of the state budget is UAH 

925 million 

 The development of a cardiotsenter network of 150 million UAH 

 The only State Qualification Exam 16.7 million UAH 

Let's recall the problems of the health sector, which had to be resolved in 2016: catastrophic 

financial insecurity of patients, low quality and efficiency of service provision and inefficient 

spending of budget funds [2]. 

Problems of financial support have been and still remain to be solved, because the health 

care sector in Ukraine has very low levels of funding from the state budget. 

At the same time, in the country the decentralization of provision of medical services has 

actually taken place, a number of departmental networks of medical institutions have been 

established and a significant share in the structure of public expenditure on health care is private. 

Such changes require revision of the existing funding system, the introduction of new norms and 

standards for the design, description and analysis of financing of national health systems, in 

particular the application of national health accounts. 
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В экономическом анализе результаты деятельности предприятий могут быть оценены 

такими показателями, как объем выпуска продукции, объем продаж, прибыль. Для 

характеристики работы предприятия в целом, доходности различных направлений 

деятельности (хозяйственной, финансовой, предпринимательской) в экономическом анализе 

рассчитывают показатели рентабельности. Рентабельность – показатель экономической 

эффективности производства на предприятиях, который комплексно отражает использование 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, выраженный в процентах [1, с. 372]. 

Объектом исследования в работе выступает ОАО «Гомельстройматериалы». 

Производство строительных материалов – это одна из ключевых отраслей промышленности 

Республики Беларусь. Поскольку Гомель крупный промышленный центр Республики 

Беларусь, с хорошо развитой сетью автомобильных и железнодорожных магистралей, то 

неудивительно, что ОАО «Гомельстройматериалы» является одним из крупнейших 

производителей строительных материалов в Республике Беларусь.  

На этом предприятии рассчитывают различные показатели рентабельности, но 

наиболее важны из них рентабельность производства, продаж и реализованной продукции. 

На данные показатели оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы. 

Внутренние факторы: компетентность руководства и менеджеров, уровень организации 

производства и труда, производительность оборудования и его качество, использование 

прогрессивных видов материалов и совершенствование технологии их обработки, 

квалификация и производительность труда персонала, его численность, финансовые 

ресурсы, время работы оборудования и др. К внешним факторам относят: конъюнктура 

рынка, уровень цен на потребляемые ресурсы, природные условия, государственное 

регулирование цен, тарифов, процентных ставок, налоговых ставок и льгот, штрафных 

санкций и др. 

Учет этих факторов и оценка их влияния на деятельность предприятия ОАО 

«Гомельстройматериалы» относятся к ведению отдела экономики и организации труда и 

бухгалтерии.  

Отдел экономики и организации труда занимается: 

 вопросами ценообразования, что влияет на уровень прибыли организации; 

 обеспечением контроля за выполнением плана выпуска продукции, плана 

реализации, по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 

 проведением комплексного, экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

 подготовкой материалов по анализу себестоимости выпускаемой продукции и 

другое. 

Бухгалтерия, в свою очередь, выполняет следующие функции: 

 обеспечение своевременной регистрации платежных документов на отгруженную 

продукцию и оплаты отгруженной на инкассо продукции покупателям; 

 обеспечение оперативного учета реализации продукции; 

 изучение условий и предпосылок действия рыночной экономики; 

 осуществление контроля за выполнением плана реализации продукции и другими 

финансовыми показателями и другое. 

Проведем анализ названных показателей рентабельности ОАО 

«Гомельстройматериалы» в 2016-2017 гг. Оформим показатели рентабельности в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели рентабельности ОАО «Гомельстройматериалы» за 2016-2017 гг. 

                                                                                                                      В процентах 

Показатель 2016 2017 
Отклонение 

(+, -) 

Рентабельность производства -1,6 4,6 6,2 

Рентабельность продаж -2,5 3,4 5,9 

Рентабельность реализованной продукции -2,8 3,9 6,7 

 

Как видно из таблицы 1, показатели рентабельности в 2016 году были отрицательные, 

в связи с убыточной деятельностью предприятия в этот период. Однако в 2017 году все 

показатели рентабельности увеличились: рентабельность реализованной продукции выросла 

на 6,7 п.п., рентабельность продаж – на 5.9 п.п., рентабельность производства – на 6,2 п.п. 

Это обусловлено получением прибыли в 2017 году. То есть предприятие стало лучше 

использовать имеющиеся у них денежные средства и правильно ими распоряжаться, 

грамотно использовало основные средства, что уменьшило количество брака продукции. 

Стоит заметить, что рентабельность реализованной продукции выше других показателей 

рентабельности. Это значит, что предприятие улучшает своѐ состояние на рынке как 

конкурент. 

После анализа основных показателей рентабельности необходимо проанализировать 

рентабельность отдельных видов продукции с целью выявления нерентабельной и 

малорентабельной продукции, разработки мероприятий для ее повышения.  

Представим показатели рентабельности реализованной продукции в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели рентабельности реализованной продукции ОАО 

«Гомельстройматериалы» за 2017 год 

 

Реализованная продукция Рентабельность, % 

Плиты минераловатные 5,8 

Камни и кирпич силикатные -4,9 

Блоки из ячеистого бетона 2,9 

 

Из данных таблицы 2 следует, что показатель рентабельности реализованной 

продукции «плиты минераловатные» превышает другие показатели рентабельности. Это 

объясняется низкими затратами на единицу данной продукции и получением прибыли от ее 

реализации. Показатель рентабельности «камни и кирпич силикатные» отрицательный, 

поскольку в 2017 году по данному виду продукции понесен убыток, что обусловлено низким 

спросом на эту продукцию и большими остатками на складе. В связи с этим предприятию 

необходимо более подробно рассмотреть данный показатель и выявить причины такого 

результата.  

Предельные границы для величин рентабельности не устанавливаются, однако 

каждая организация нарабатывает для себя оптимальный уровень рентабельности с учетом 

налогового инструментария и собственных потребностей. При любых значениях 

рентабельности важна их положительная динамика. В связи с этим необходимо 

рассмотреть основные пути повышения рентабельности реализованной продукции.  

На основании результатов анализа и выявленных при этом недостатков были 

разработаны предложения для повышения рентабельности продукции: 

 обновить и расширить ассортимент, что позволит увеличить спрос на продукцию; 

 увеличить объем производства с целью снижения условно-постоянных затрат на 

единицу продукции; 

 снизить себестоимость за счет уменьшения потерь; 

 повысить цены реализуемых товаров до допустимого (некритического) уровня; 



30 

 провести модернизацию энергоѐмкого оборудования с целью увеличения 

производительности и снижения энергозатрат. 
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За оцінкою підрозділу ООН за 2018 рік (World Happiness Report) Україна зайняла 133 

місце із 158 (між африканськими країнами Чадом і Ефіопією) в рейтингу самих щасливих 

країн світу за шістьма факторами: ВВП на душу населення (113 місце), продовженість життя, 

щедрість, соціальна підтримка, свобода і корупція в частині їх впливу на прийняття 

важливих життєвих рішень. За останні п’ять років ВВП на душу населення знизилось на 

38%, а продукти харчування зросли на 300%. Одна з найнижчих довір населення владі у світі 

(9% із середнього показника в 56%). На низькі темпи зростання національної економіки є ряд 

причин: відсутність будь-яких поточних і стратегічних планів розвитку економіки у владних 

структурах, байдужість і відверте свавілля та безконтрольність дій чиновників, їх 

хабарництво та корупція привели до соціальної і економічної катастрофи; зубожіння 

населення (70-80%), безробіття, низький рівень зарплат і пенсій, збільшення тарифів на 

комунальні послуги, падіння морально-культурного рівня народу, міграція населення за 

кордон (більше 10 млн. чоловік) і відтік робочої сили та висококваліфікованих кадрів; війна 

на Сході України; олігархічно-командне та зовнішнє управління національною економікою 

за вказівками структур ЄС, МВФ та інших «закордонних спеціалістів», які не розуміють і не 

намагаються її зрозуміти, і за порадою яких ми втрачаємо людей та руйнуємо залишки 

економіки.  

Але Україна має ще достатній інтелектуальний, ресурсний, техніко-економічний та 

фінансовий потенціал розвитку національної економіки. За даними вітчизняних економістів і 

фахівців, Україна може вийти на достатній рівень соціально-економічного розвитку, 

нарощуючи економіку на 7-10% ВВП на душу населення протягом наступних двох років, 

скоротивши зовнішню заборгованість в 76 млрд. доларів США і дефіцит бюджету, за 

рахунок механізації, модернізації, інновацій, інвестицій та нових технологій у виробництві. 

Таким чином збільшуючи робочі місця на 2 млн. чоловік та стратегічні підприємства, і 

зарплату в 1200 доларів США, повернувши робочий потенціал із-за кордону та маючи чітку 

стратегію розвитку з Федерацією роботодавців України (ФРУ). Необхідний мирний 

стабільний розвиток економіки (кожен день війни на Сході України коштує 1 млрд. 300 млн. 

гривень), подолання корупції, зменшивши тарифи ЖКГ на 25%, та зупинення розкрадання 

природних багатств держави, запровадження ринку сільгоспземель з володінням їх 

співвітчизниками через загальнонаціональний референдум. Потрібне професіональне 

українське управління в державному і економічному секторі, створивши дієві механізми 

громадського, правового і політичного контролю за діяльністю влади та вотум довіри до неї. 

Держава повинна дотримуватись соціально-економічних напрямків розвитку зі 

стимулюванням базового доходу. На думку іноземних спеціалістів та науковців, найбільш 

перспективними напрямками розвитку національної економіки є сільське господарство та 

енергетика. Обсяг ринку землі складає 10 млрд. доларів США з 12 млн. га державних земель, 

яку можна продавати по 150 доларів США за 1 га. А сектор енергетики принесе ще 3 млрд. 

доларів США протягом наступних 3-5 років. Реформа енергоефективності – єдиний шлях до 

енергонезалежності країни. 

На думку вітчизняних науковців, незважаючи на певні успіхи в розвитку економіки 

протягом останніх трьох років, Україна не подолала і половину наміченого шляху. Щоб 

успішно витримати конкуренцію, зберегти та історично розширити ринки збуту своєї 
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продукції Україні (до 1991 року 1400 українських підприємств експортували свою 

продукцію в 123 країни світу) на прикладі прикордонної Чернігівщини (третя за площею 

область країни і один із лідируючих регіонів за впровадженням інвестицій) необхідно: 

1) Нарощувати ефективність ринкової економіки з провадженням 

ціноутворюючих принципів конкурентну вітчизняну продукцію з високої доданою вартістю 

до світових цін. Ведучі підприємства регіону ПАТ «Камвольно-суконна компанія «Чексіл», 

«А/Т Тютюнова компанія «ВАТ – Прилуки» та Корюківська фабрика технічних паперів 

«Слов’янські шпалери» постійно удосконалюють своє виробництво продукції та її 

асортимент. Так, ПАТ «КСК «Чексіл» виготовляє камвольні костюми й суконні пальтові 

тканини, тканини для пошиття форменного одягу, пряжу, неткані матеріали та ковдри, до 

яких входять бавовна, віскоза та синтетичні волокна і налічує близько 2 тисяч артикулів. 

Десинатори і технологи розробляють синтетичні пальтові тканини, на які існує підвищений 

попит (велюр, твіди, «мелтон», двосторонні пальтові тканини). На вимогу замовника 

підприємство може розробити й запустити у промислове виробництво будь-яку тканину. 

Виробництво продукція базується на сучасних технологіях і здійснується на найсучаснішому 

обладнанні виробництва Італії, Німеччини та Швейцарії. На експорт йде 70-80% пряжі і 

більша частини тканин в Англію, Бельгію, Канаду, Німеччину, Росію, США, Францію 

Нідерланди, Данію, Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Вірменію, Сирію, Йорданію, Китай і 

Індію. Особливу увагу приділяють ринку Італії, країні-лідеру, який визначає моду і тенденції 

в розвитку текстилю. Прилуцька тютюнова фабрика є першим підприємствам з іноземними 

інвестиціями в тютюновій галузі України і має запроваджений повний цикл виготовлення 

цигарок. Високотехнологічне підприємство з сучасним обладнанням має сертифікати 

відповідності міжнародним стандартам ISO 14001 (екологічний менеджмент), OHSAS 18001 

(менеджмент у сфері безпеки і та охорони праці) з інтегрованою системою управління 

виробництвом. Працює система управління якістю за міжнародним стандартам ISO 9001 та 

одна з найкращих лабораторій серед 40 фабрик компанії у світі, яка відповідає вимогам 

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. На Прилуцькій тютюновій фабриці виробляють більш ніж 10 

марок сигарет (Kent, Pall-Mall, Viceroy, Lucky Strike, Rothmans і ―Прилуцькі особливі», які 

експортуються до Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Азербайджану та Сінгапуру. 

Корюківська фабрика технічних паперів випускає близько 50 млн. рулонів на рік. В 

асортименті більш 2500 дизайнів шпалер (паперові гофровані, миючі, дуплексні, акрилові, 

вінілові, на флізеліновій основі, гарячого тиснення) та поліграфічну продукцію, яка постійно 

удосконалюється. Високоякісна продукція має заслужений авторитет на ринках СНД, 

Прибалтики і Польщі. КФТП застосовує хімічні ресурсоефективні чисті технології 

переробки деревини і рослинної сировини з дотриманням екологічної безпеки. Є й інші 

потужні підприємства регіону, які здійснюють експортні поставки у понад 50 країн світу. 

(Прилуцький завод «Білкозин», Ічнянський завод сухого молока та масла, Ніжинський 

жиркомбінат, ФСГ «Золотий Пармен» (органічні соки) та інші).   

2) Вдосконалювати концепцію розвитку зовнішньоекономічних зв’язків держави, 

приділивши серйозну увагу підготовці кадрів (сучасних висококваліфікованих менеджерів) 

для зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД). Справжньою школою підготовки сучасних 

менеджерів є Чернігівська торгово-промислова палата (ТПП), яка зайняла 9-те місце в 

Україні у 2018 р. серед торгово-промислових палат, що підвищила конкурентоспроможність 

виробників регіону на 44% у 2017р. ТПП постійно підтримує конкурентоздатність 

підприємців області, представляє і захищає інтереси широких верств підприємництва. 

Проводить різноманітні семінари, тренінги, конференції, форуми з залученням 

висококваліфікованих вітчизняних і зарубіжних фахівців і експертів. В них охоче приймають 

участь менеджери, керівники підприємств, молоді підприємці, їм надається Європейська 

мережа підприємств (ENN) - система розміщення профілей підприємств і їхніх пропозицій, з 

якими знайомляться 65 млн. покупців і продавців., що охоплює 80 країн світу. ТПП надає 

також послуги для бізнесу – знайти продукцію, замовити її та привезти в країну, розмитнити 

й доставити в адресат, продати продукцію наших виробників, знайти ринки збуту. Є 

брокерський відділ і відділ сертифікації. В найближчому майбутньому знадобляться 

менеджери і ІТ-технологіях – wеb-розробники, програмісти,  розробники ігор і аналітики з 
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обчислювальної техніки і з інформаційної безпеки, віртуальні адвокати. УВ економічному 

секторі потрібні будуть для розробки програм фінансових заощаджень і схем страхування 

бренд-менеджери і PR- менеджери через електронну валюту. Аналітики в «Big Data‖ (великі 

дані) знадобляться на стику інформаційних технологій і соціології з добрими математичними 

даними, статистичними, комп’ютерними, економічними та бізнес-знаннями, а також 

розробники «розумних будинків» та біотехнологій..   

3) Нарощувати експорт у зовнішній торгівлі, особливо продукцією 

машинобудування та галузей високих технологій, ІТ – технологій, АПК, переробки 

сільсьгосподарської продукції, деревообробної промисловості, легкої промисловості, 

енергетики, розвитку транснаціональних логістичних схем. Саме перспективними 

напрямами розвитку національної економіки Чернігівщини стали сільське господарство і 

переробка сільськогосподарської продукції, ІТ-технології, деревообробна і легка 

промисловість, розвивається машинобудівний комплекс.  Індекс обсягів виробництва валової 

продукції в АПК за 2018р. перевищив 110% і зібрав рекордний урожай зернових – 4,9 млн. 

тонн при середній врожайності 69 центнера із гектара (за обсягом виробництва 

сільгосппродукції на одну особу – п’яте місце в Україні). Чернігівщина посідає друге місце у 

країні (25% українського виробництва) з вирощування озимого жита і вирощує 12% 

українського вівса, є лідером експорту українського крохмалю, експортує область також 

кормову кукурудзу, олію, органічні соки та зерна гірчиці. Експорт продукції АПК становить 

494 млн. доларів США (65% від загального показника по області). У товарній структурі 

переважали продукти рослинного походження і готові харчові продукти. На Чернігівщині 

працює ряд потужних підприємств з переробки сільгосппродукції. Ніжинський жиркомбінат 

переробляє 500 тонн олійних культури (ріпак, соняшник та соя) і потребує ще одне 

виробництво такої ж потужності. Поруч працює підприємство «Сяйво» з виробництва 

експортних нішевих культур (насіння льону, гірчиці, люпину, коріандру) та за унікальною 

технологією нерафіновану соняшникову олію під торговою маркою «Оксамит смаку». 

«Ніжинський консервний завод» зі знаним у світі ніжинським огірком, що першим в Україні 

почав продавати в мережах чищені та варені овочі у вакуумному упакуванні. Ічнянський 

завод сухого молока та масла, більшість продукції якого їде на експорт. Найбільший в 

Україні Чернігівський новий завод ПБП «Вимал» з переробки крохмалю потужністю 1200 

тонн на добу. Він може переробляти 1500 тонн на добу, але в регіоні бракує картоплі. Один 

із найбільших в Україні нових заводів з виробництва злакових пластівців «Добродія» 

потужністю понад 1 млн. кг на місяць (сел. Михайло-Коцюбинське Чернігівського району). 

Чернігвщині потрібно відновлення традиційних напрямів картоплярства (врожай картоплі 

один з найвищих в Україні – 187 ц/га.) і льонарства, будівництво заводу з переробки товарної 

кукурудзи на комбікорм для виробництва високоякісної тваринницької продукції, нових 

тваринницьких комплексів та реконструйованих ферм. Доцільно розвивати інфраструктуру 

зернозбирального господарства, обслуговуючих сільгоспкооперативів, виробництво 

екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства, системи 

сільськогосподарського дорадництва. В машинобудуванні доцільно розширяти нові ринки 

збуту та оновлювати асортимент конкурентоздатної продукції. А саме, компанії «РЕТ 

Technologies‖, який виробляє високоточну апаратуру для видування пляшок (1400 пляшок за 

годину) і експортує її до 40 країн світу. Це ж стосується Прилуцької «Промислової компанії 

«Пожмашина»  та завод «Ніжинсільмаш», які працюють за новою технологією, зберегли 

обладнання, людський потенціал, репутацію авторитетних підприємств в ближньому 

зарубіжжі. Потужний концерн «Еталон», куди входить три підприємства «Чернігівський 

ковальський завод», «Український кардан» та «Чернігівський  автозавод», що виготовляє 

карданні вали, рухомі частини залізничних вагонів, підшипники, вироби машинобудування, 

автобуси і тролейбуси, зараз працює на 40% потужності та над сертифікацією у ЄС для 

виходу продукції на ринки Європи. Легка промисловість регіону, що об’єднує швейне і 

ткацьке виробництво в Чернігові, Ніжині, Прилуках і Сосниці, доцільно об’єднуватись на 

кластерній основі для виходу на зарубіжні ринки. Треба також додати до Чернігівського 

регіону можливості енергетичної бази з видобутку покладів торфу (одні з найбільших в 
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Європі), газу та нафта, яка, на жаль, належно не експлуатується через брак залучення 

державних коштів. 

4) Вдосконалювати механізм валютно-фінансових відносин з іншими державами. 

За висновками зарубіжних і вітчизняних економістів, учасників Українського фінансового 

форуму в Одесі в 2018 році, необхідно прискорити реформу податкової адміністрації, ринку 

землі, приватизації, агентства впровадження юридичних рішень Державної виконавчої 

служби, створивши Службу фінансових розслідувань і долаючи корупцію та бюрократію. В 

Україні працюють 3500 інвесторів, які працюють на довгостроковій основі в програмі 

реформ в державі. Державі, перш за все, потрібно підвищити відповідальність, підзвітність і 

прозорість, що дасть можливість отримати кращий кредитний рейтинг, більш низькі 

процентні ставки в 3-4% річних, що означало б ефективність реформ, управління та 

стабільного росту економіки. Це забезпечить можливість стабільного інвестування в країну 

та довіру з боку інвесторів. У 2018 році в економіку Чернігівської області іноземні інвестори 

з 16 країн світу вклали 8 млн. доларів США прямих інвестицій – акціонерного капіталу (97% 

належать інвесторам із країн ЄС). Всього від початку інвестування внесено інвестиції з 38 

країн світу (90% - з Великої Британії, Нідерландів, Швейцарії, Кіпру, Латвії і Туреччини) на 

суму 434 млн. доларів США - 92% в промислові підприємства, 4% в підприємства 

сільського, лісового і рибного господарства (статдані на 31.12.2018р.). Для України потрібен 

сприятливий бізнес-клімат без корупції і шахрайства, перехід до прямих іноземних 

інвестицій, відмовившись від допомоги інвесторів та траншів МВФ, які збільшують 

зовнішній борг країни. Реформа інвестування тісно пов’язана з реформою бюджетної 

децентралізації. Починаючи з 2015 року в Україні бюджети ОТГ у середньому зросли на 

165,4 млрд. грн. (у 5-7 разів). З початку 2016р. з бюджету розвитку м. Чернігова виділено 150 

млн. грн. для реконструкції найпроблемніших ділянок головних фекальних колекторів та 

заміни фрагментів магістральних водопроводів і до 2021р. планується ще 350 млн. грн. 

Відновлено біля 10 км магістральних і розподільчих тепломереж до 180 багатоповерхових 

будинків. Витрачено 20 млн. грн. на сучасні європейські антивандальні урни. За 3 роки 

інвестовано в освіту 315 млн. грн. на оновлення парку комп’ютерної техніки у школах, 

триває термореновація всіх будівель освіти і медицини. Придбано сучасне обладнання для 

закладів охорони здоров’я на 95 млн. грн. Видатки на підтримку галузі культури і спорту 

зросли втричі: встановлено 47 повноформатних дитячих і 18 спортивних майданчиків та 6 

нових футбольних полів зі штучним покриттям. Бюджет розвитку Чернігова зріс з 2014 р. з 

77 млн. грн. до 700 млн. грн.(у 9 разів).   

Національні інтереси України у ЗЕД визначені на трьох рівнях: глобальному, 

регіональному і локальному. Українські інтереси в глобальному сенсі можуть бути 

реалізовані через тісне співіснування з сусідніми державами і нейтральний статус зовнішньої 

політики держави та незалежний сильний військовий потенціал на управління національною 

економікою і внутрішніми процесами розвитку країни, щоб відновити економічну безпеку і 

незалежність держави від військових блоків та структур МВФ, ЄС. 

У субрегіональному вимірі Україна має в просторі найближчого оточення значний 

інтеграційний потенціал для розвитку зовнішньоекономічних зв’язків: природні і трудові 

ресурси, виробничі потужності, науково-технічний потенціал, геополітичне становище, 

географічне розташування і транспортне забезпечення. Припинивши війну на Сході і 

налагодивши дипломатичним шляхом гарні, партнерські, ділові стосунки з сусідніми Росією, 

Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією, та укріпивши дружні зв’язки з Білоруссю, 

доцільно здійснювати успішне прикордонне співробітництво. Чернігівщина має сталі 

довгострокові економічні зв’язки з Гомельщиною, які успішно розвиваються  В рамках 

проекту «Активізація малого і середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-

Білорусь» в черговий раз відбулось в січні 2019р. 5-е міжсекторальне засідання з 

транспортних послуг. Транзит – це мінімальні вкладення, максимальна економічна віддача, 

притік валюти, зростання престижу держави і що вигідно Чернігівщині, так як експорт 

продукції з України з Білорусі утричі менший, ніж імпорт в Україну з Білорусі. 

На локальному рівні національна економіка має специфіку природно-матеріального, 

людського, фінансового і наукового потенціалу кожного регіону країни і цьому передує 
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глибокий аналіз можливостей виробництва, практично всім підприємствам доводиться 

вирішувати одні й ті ж самі економічні проблеми. Саме на таких принципах кластерних 

ініціатив був сфокусований орієнтир в 2018 році Чернігівщини на таких перспективних 

напрямах для нашого регіону як деревообробна й легка промисловість. До ініціативи 

долучилися виробники та дизайнери одягу (швейна фабрика «Елегант»), навчально-

виробничі підприємства, профільні виші (ЧНТУ), представники Департаменту економічного 

розвитку ОДА, постачальники тканин (ПАТ «КСК «Чексіл»), фурнітури, Німецько-

української торгово-промислової палати, що дозволило в рамках професійного обміну 

вивчити німецький досвід кластерів. На думку німецьких експертів, конкурентоздатність 

держави – це експортна спроможність її кластерів, саме в умовах кластерів бізнес здатен 

формувати найбільш високу додану вартість кінцевого продукту. Чернігівщина потребує 

зони пріоритетного розвитку прикордонного регіону та пільги через логістичні переваги на 

центральну і західну України, де розміщують підприємства іноземні інвестори. У Чернігові 

також запрацював само організований ІТ-кластер. Це спільнота компаній у галузі 

інформаційних технологій, метою яких є покращення та розвиток сфери ІТ в місті.  
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АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ : 

 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  

Ільченко К.С.,  

студ. 3-го курсу, гр. ОА -161 

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

Науковий керівник: к.е.н, доцент, Акименко О.Ю.  

 

Інтеграції України у європейське співтовариство сприяє розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності (далі, - ЗЕД), в основі якої лежить ініціатива суб'єктів 

господарювання, а також намагання уряду укріпити свої позиції у світі як держави з 

ринковою економікою, здатною сформувати адекватну зовнішню та внутрішню політику, 

створити ефективну податкову політику, систему контролю, у тому числі у сфері ЗЕД [1]. 

ЗЕД в Україні розвивається на засадах міжнародного бізнесу, що зумовлюється переходом до 

викритої економіки, використанням переваг зовнішнього ринку, інтеграцією України у 

світову організацію торгівлі та європейський економічний простір.  

Дослідження перспектив виходу вітчизняних підприємств на ринки Європейського 

Союзу є актуальним, оскільки очевидна необхідність активізації ЗЕД, яка відіграє 

вирішальну роль в умовах посилення інтеграційних процесів, забезпечує передумови 

активного розвитку підприємств на інноваційній основі, визначає конкурентні переваги на 

світовому ринку товарів та послуг через упровадження комплексу сучасних форм, методів 

міжнародних економічних відносин та зовнішньої торгівлі [2]. Безумовно, актуальним є 

дослідження аудиту ЗЕД з урахуванням того, що аудиторську перевірку ЗЕД підприємства 

доцільно розділити на наступні етапи: аудит експортно-імпортних операцій; аудит правових 

аспектів ведення ЗЕД; аудит придбання та продажу іноземної валюти; аудит інших операцій 

у ЗЕД.  

Аудитор повинен досконало знати і орієнтуватися у базисних умовах поставок, які 

враховують навантаження, розвантаження, митне очищення, транспортування, страхування 

товару та інше. Неправильне застосування базисних умов поставок, передбачених правилами 

Інкотермс, може призвести до зменшення рентабельності здійснюваної господарської 
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операції, судових розглядів, фінансових втрат підприємства тощо. Сфера дії правил 

Інкотермс обмежена питаннями, пов’язаними з правами та обов’язками сторін договору 

купівлі-продажу щодо поставки товарів. Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) – це міжнародні 

правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому 

світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів.  

До обов’язкового кроку належить також і перевірка аудитором правильності 

оформлення та наявності первинних документів, а саме: митної документації; нотаріально 

засвідчених контрактів і копій контрактів; розрахункової документації; банківської 

документації; технічної документації; товарно-супровідної документації; складської 

документації; документів про нестачу та псування товарів тощо. 

У процесі перевірки операцій ЗЕД аудитор особливу увагу приділяє наявності та 

правильності оформлення єдиного документа, який засвідчує факт здійснення експорту чи 

імпорту. Отже, оформлена митна декларація – це правовий документ, який у разі 

необхідності підтверджує певні права та обов’язки суб’єкта за умов здійснення ним 

правових, фінансових, господарських та інших видів діяльності [3, 5].  

Митна декларація також є документом, що підтверджує право ввезення товару та 

правильність обрахунку сум. Імпортний товар повинен використовуватися в 

оподатковуваних операціях у рамках господарської діяльності платника ПДВ. Сума ПДВ 

обчислюється за формулою: 

 

Спдв = (В+Са+М)×20%,                       (1) 

 

де:  

Спдв – сума податку на додану вартість; 

В – договірна (контрактна вартість), але не менша від митної вартості, зазначеної у 

ввізній митній декларації; 

Са – сума акцизного податку; 

М- сума ввізного мита. 

 

Сума акцизного податку, якщо її встановлено у відсотках до митної вартості, яка 

збільшена на суму ввізного мита, обчислюється за формулою: 

 

 Са = В х А,                                       (2) 

де Саз – сума акцизного податку; 

В – митна вартість товару в грн.; 

А – ставка акцизного податку. 

 

Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України. 

Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митних тарифом 

України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України. 

Обчислення суми ввізного (вивізного) мита щодо товарів, які обкладаються ввізним 

(вивізним) митом за ставками у відсотках до митної вартості товару, здійснюється за 

формулою: 

Сма – (В × Ма) : 100, …………..(3) 

 

де:  

Сма – сума ввізного (вивізного мита); 

В – митна вартість товару в грн.; 

Ма- ставка ввізного (вивізного) мита, встановлена у відсотках до митної вартості 

товару. 

 

Особливу увагу під час перевірки правильності відображення податкових зобов’язань з 

податку на додану вартість при імпорті товарів аудитор приділяє порядку оформлення 

податкових зобов’язань [3].  
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Отже, аудитору необхідно постійно поглиблювати знання щодо методики аудиту ЗЕД 

підприємств, а методику аудиту розробляти безпосередньо за кожним видом діяльності 

підприємств, враховуючи специфіку та порядок оподаткування. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Исайчикова Н.И. 

к.э.н., доцент, 

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого 

 

Легкая промышленность является важнейшей отраслью, специализирующейся на 

выпуске непродовольственных товаров народного потребления. Главная задача легкой 

промышленности заключается в удовлетворении растущих потребностей всех слоев 

населения. Она обеспечивает население страны высококачественными модными товарами в 

широком ассортименте по доступным ценам. Она объединяет более 10 отраслей и десятки 

производств, непосредственно участвующих в обеспечении населения потребительскими 

товарами. Часть продукции (примерно четверть всего производства) поставляется на 

экспорт. 

В легкой промышленности Республики Беларусь функционируют около 500 

предприятий, которые выпускают более 5 тыс. наименований продукции. В ней создается 3,9 

% стоимости произведенной промышленной продукции, занято 12,6 % общей численности 

промышленно-производственного персонала страны. В условиях ориентации экономики 

страны на социальные нужды населения, именно этой отрасли принадлежит ведущая роль в 

повышении уровня жизни населения за счет его обеспечения непродовольственными 

товарами высокого качества. 

Легкая промышленность Беларуси является той отраслью, где наибольший удельный 

вес имеют частная и иностранная собственность. Так, доля предприятий частной формы 

собственности в легкой промышленности составляет 73,8 % их общего числа в республике, а 

иностранных – 3,1 %. На них производится 78,8 % и 1,8 % общего объема продукции 

отрасли, занято 72,9 % и 1,5 % численности промышленно-производственного персонала 

соответственно по формам собственности. Высок и уровень монополизации производства. 

Это сдерживает развитие конкурентной среды в отрасли. 

В последнее время в Беларуси наблюдался резкий спад объемов производства 

продукции отрасли. Если раньше удельный вес легкой промышленности в структуре 

промышленного комплекса составлял 17,2 %, то в дальнейшем – 6,3 %.   

http://zakon.rada.gov.ua./
http://search.ligazakon.ua./
http://search.ligazakon.ua./
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Причины, которые повлияли на снижение производства большинства видов продукции: 

Во-первых, это трудности со сбытом, связанные с недостаточной 

конкурентоспособностью продукции как по качеству, так и по цене. Низкая 

конкурентоспособность отдельных изделий связана прежде всего с технической отсталостью 

производства. Так, износ активной части основных фондов в отрасли достигает 61 %, а 

ежегодное обновление их составляет лишь 2 %. Требуются огромные капитальные вложения 

для модернизации и реконструкции предприятий. 

Во-вторых, производимая продукция имеет высокую себестоимость. На предприятиях 

отрасли удерживается значительное количество лишней рабочей силы (около 20 тыс. чел.). 

Очень низким остается использование производственных мощностей (около 40 %). 

Предприятия несут большие расходы на содержание социальной сферы. 

В-третьих, сырьевое обеспечение отрасли потребовалось строить на рыночной основе. 

Так, Беларусь импортирует весь необходимый ей хлопок, шерсть тонкорунных и 

полутонкорунных овец, часть искусственных и синтетических нитей, дубильные и красящие 

вещества. Несмотря на развитие в Беларуси мощностей по производству химических 

волокон, их ассортимент и качество не соответствуют мировым стандартам, что не позволяет 

вырабатывать конкурентоспособную продукцию. 

В-четвертых, демографические процессы (снижение рождаемости) также приводят к 

сокращению потребности в продукции легкой промышленности (детской одежды, обуви и 

др.). 

В текстильной промышленности Беларуси преобладают крупные предприятия, которые 

являются монополистами по производству отдельных видов продукции. Поэтому для 

повышения конкурентоспособности текстильной отрасли целесообразна реструктуризация ее 

отдельных крупных предприятий в мелкие и средние, что будет способствовать их более 

активному приспособлению к потребностям рынка. 

В концерне «Беллегпром» разработана концепция повышения конкурентоспособности 

продукции текстильной отрасли. Она включает техническое перевооружение предприятий, 

обновление и расширение ассортимента выпускаемой продукции с учетом местного сырья и 

спроса покупателей, активизацию поисков рынков сбыта. Намечается также освоение и 

внедрение прогрессивных технологий при производстве пряж, тканей, трикотажных полотен 

и т.д. 

Экспорт текстильных изделий составил 6,1 % всего экспорта Республики Беларусь. 

Льняные ткани экспортировали в Италию, Нидерланды, США, Австрию, Турцию, 

трикотажные изделия – в Великобританию, Данию, Германию, Чехию и другие страны. 

Второй по значению и самой распространенной в республике является швейная подотрасль 

легкой промышленности. Число предприятий подотрасли превышает 170. Крупнейшими 

предприятиями являются швейные фабрики: ОАО «Коминтерн» (Гомель), «Знамя 

индустриализации» (Витебск), СП ЗАО «Милавица» и ОАО «Прогресс» (Минск), ЗАО 

«Веснянка» (Могилев) и другие. Их основная специализация – пошив мужских и женских 

костюмов, пальто, детской одежды, белья, головных уборов, меховых изделий. Часть 

продукции швейных предприятий республики направляется на экспорт не только в страны 

СНГ, но и в Великобританию, Данию, Польшу, США, Нидерланды, Чехию. 

Основные направления развития швейной промышленности Беларуси связаны с 

повышением технического уровня производства, развитием маркетинговой деятельности и 

рекламы, реструктуризацией и созданием совместных предприятий. 

В легкой промышленности Беларуси самой крупной по объему выпускаемой 

продукции и числу занятых рабочих является текстильная промышленность, объединяющая 

производство всех видов тканей, трикотажа, валяльно-войлочных и других изделий на 

основе волокнистого сырья. К текстильной промышленности относятся такие предприятия, 

как УП «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Лента» в 

Могилеве, ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно» в Минске, РУПТП «Оршанский льнокомбинат», 

ОАО «Моготекс» в Могилеве, ОАО «Свитанак» в Солигорске, ОАО «Витебские ковры», 

ОАО «Ким» в Витебске и другие. Они производят различные ткани, пряжу, гардинно-

тюлевые изделия и т. д. Однако, как свидетельствуют данные, производство основных видов 
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текстильной промышленности Республики Беларусь продолжает снижаться или 

увеличивается незначительно. Это объясняется широким завозом в республику продукции из 

Китая, Турции и других стран. 

Кроме того, серьезные перспективы для развития отрасли открываются благодаря 

внедрению информационных технологий  посредством цифровой печати, лазерной резке, 

машинной вышивке, 3D-печати, умного текстиля и др., которые уже сегодня позволяют 

создавать продукцию, которую раньше получить было невозможно. 

 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Клименко Т.В. 

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

к.е.н., доцент Чернігівський національний технологічний університет 

 

Особливе місце в системі внутрішнього контролю підприємства займає внутрішній 

фінансовий контроль, адже саме фінанси здатні кількісно відобразити результативність 

відтворювального процесу, що, в свою чергу, дозволяє його контролювати. Одним із завдань 

внутрішнього фінансового контролю є ефективне використання всіх ресурсів підприємства, а 

не тільки фінансових, а також сприяння реалізації економічної політики керівництва. 

Внутрішній фінансовий контроль дозволяє систематизувати фінансові й інформаційні 

потоки, надати управлінцям повну і достовірну інформацію про процеси, які відбуваються на 

підприємстві, на основі якої приймаються оперативні, а головне, оптимальні управлінські 

рішення. Прозорість інформації підприємства, яка, в тому числі, досягається ефективним 

внутрішнім фінансовим контролем, сприяє підвищенню відповідальності управлінського 

персоналу перед власниками, акціонерами, трудовим колективом і контролюючими 

органами. 

У науковій роботі щодо впровадження ефективної системи внутрішнього фінансового 

контролю, економіст А. Чемберс виділів наступні особливості такої системи: 

- ефективна система фінансового контролю дає якщо не гарантію, то хоча б 

небезпідставну впевненість у досягненні бізнес-цілей компанії; 

- система фінансового контролю не обмежується забезпеченням достовірності 

звітності та включає й досягнення оперативних цілей і відповідальності за дотримання 

вітчизняного законодавства, правил, внутрішньої політики та договірних зобов'язань; 

- ефективний внутрішній контроль не розвивається природнім чином та потребує 

узгоджених зусиль на постійній основі; 

- більш розвинута система внутрішнього контролю у великих корпораціях сприяє 

більшій стандартизації подібних процесів щодо різних організаційних одиниць компанії; 

- наявність системи внутрішнього контролю дозволяє безпечно функціонувати у 

більш прибуткових напрямах, що було б занадто ризиковано для компаній, що конкурують, 

без цього елемента управління [1]. 

При реалізації процесу внутрішнього фінансового контролю відбувається взаємодія 

суб'єктів і об'єктів контролю та, відповідно, наявний взаємозв'язок між ними (рис. 1). 

Розглядаючи внутрішній фінансовий контроль як функцію фінансового менеджменту, 

виділимо його ключові завдання: 

- постійний моніторинг основних фінансових показників фінансово-господарської 

діяльності підприємства; 

- діагностика «симптомів» можливих загроз об'єктам фінансового управління, що 

загрожують фінансовій стійкості та ефективності діяльності підприємства в цілому; 

- реалізація попереджувальних заходів щодо недопущення негативного впливу 

можливих загроз (або мінімізації їх шкоди) фінансовому стану та ефективній діяльності 

підприємства; 

- впровадження коригуючих контрольних заходів із усунення виявлених проблемних 

чинників. 
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У структурі системи внутрішнього фінансового контролю доцільно виділити такі 

елементи забезпечення: 

1) організаційне забезпечення – передбачається створення служби внутрішнього 

контролю, до складу якої входитимуть працівники з відповідним рівнем професійної 

підготовки; 

2) методичне забезпечення – розробка методичного інструментарію здійснення 

контрольних процедур; 

3) нормативне забезпечення – розробка та затвердження внутрішніх регламентів, що 

відображають порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю, а також посадових 

інструкцій осіб, які проводитимуть такий контроль та які прийматимуть відповідні рішення 

за його результатами; 

4)  інформаційно-аналітичне забезпечення – використання ІТ-технологій, розробка 

інформаційних баз даних, аналітико-консультаційне супроводження контрольної діяльності.  

 

 
Рис. 1 – Схема взаємозв'язку суб'єктів і об'єктів внутрішнього фінансового 

контролю 
Доцільно виділити такі види внутрішнього фінансового контролю, як формальний і 

реальний. Так, формальному контрою притаманні наступні ознаки: контролю підлягають 

лише окремі господарські операції; контроль має несистематичний характер, зазвичай, за 

розпорядженням керівництва або перед перевіркою контролюючих органів; для виконання 

контролю залучається допоміжний персонал, що ускладнює зворотній зв'язок між об'єктом і 

суб'єктом контролю. 

Натомість, реальний контроль характеризується наступними умовами: контролем 

охоплені усі процеси господарської діяльності підприємства; центри відповідальності 

проводять оперативний контроль; наявний зворотній зв'язок об'єкта та суб'єктів контролю, 

що дозволяє своєчасно усувати виявлені порушення і розробляти заходи щодо недопущення 

їх у майбутньому; особлива увага приділяється превентивному контролю можливості 

досягнення запланованих показників; положення щодо проведення внутрішнього контролю 

визначені у наказі про облікову політику та у посадових інструкціях управлінського 

персоналу та працівників економічних служб. 

Отже, можемо констатувати, що внутрішній фінансовий контроль визначається 

наступними передумовами: мета його запровадження та функціонування на підприємстві 

обумовлюється необхідністю виявлення відхилень від запланованих результатів діяльності 

та прийнятих раніше управлінських рішень, ідентифікації факторів, які викликали такі 

відхилення; внутрішній фінансовий контроль передбачає збір, аналіз і інтерпретацію 

інформації щодо фінансово-господарської діяльності та подальше прийняття управлінських 
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рішень за результатами проведених контрольних заходів; внутрішній фінансовий контроль є 

ключовий серед інших видів економічного контролю підприємства (виробничий, технічний, 

правовий, екологічний, санітарний тощо), адже об'єктом перевірки є вартісні характеристики 

інших сфер його діяльності. 
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Кількість інформації, зібраної на тему теорії ігор, є досить масштабним, а її 

математичний зміст – різноманітний. Проте вичерпного опису теорії все ще не існує. Отже, 

виникає проблема аналізу існуючого масштабу інформації та правильної направленості 

використання в різноманітних сферах людської життєдіяльності, зокрема в економіці. 

Через широту практичного застосування теорії ігор: від економіки, міжнародних 

відносин, прикладної математики, оподаткування до психології, соціології, етики та навіть 

біології, – досить важко виділити єдине її трактування. Ми визначаємо теорію ігор як 

математичну модель для вивчення оптимальних стратегій поведінки учасників, гравців у 

певній ситуації. Вона передбачає такі необхідні умови: 

 наявність двох чи більше гравців; 

 різні варіанти поведінки у кожного гравця, які є до кінця не відомими одне одному; 

 неспівпадання інтересів та мети учасників гри; 

 взаємопов’язаність поведінки та вибору стратегії учасниками; 

 наявність всім відомих правил гри [1].  

Відносно цих умов та інших факторів для подальшої роботи необхідно правильно 

класифікувати гру. Важливо правильним чином визначити кількість гравців. У випадку 

типової економічної задачі гравцями будуть не лише конкуренти, а й постачальники, 

економічні агенти, акціонери та інші зацікавлені сторони, які мають певний вплив на 

підприємство. Необхідно виділити очевидні цілі та ступінь поінформованості кожного. 

Доцільним також буде прописати загальні правила гри. Після проведеного аналізу 

відкидаються учасники та ті умови, які мінімально впливають на вибір стратегії, або на яких 

не впливає конфлікт, який розглядається.  

Наприклад, за кількістю учасників виділяють ігри для двох та багатьох учасників. 

Перший вид є найбільш дослідженим, проте реалії диктують нам протилежні умови. 

Розглянемо розгорнуту модель для двох гравців, у яких є лише дві стратегії поведінки (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Приклад розгорнутої моделі для двох гравців в умовах ультиматуму 

http://www.qfinance.com/contentFiles/QF02/g1xtn5q6/12/4/implementing-an-effective-internalcontrols-system.pdf
http://www.qfinance.com/contentFiles/QF02/g1xtn5q6/12/4/implementing-an-effective-internalcontrols-system.pdf
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Кожна з гілок показує вибір стратегії гравцем (для гравця 1 – A та B, для 2 – C та D). 

Моделі подібного виду зазвичай розробляються для ситуації ультиматуму. Внизу гілок 

зображені результаті у кількісному вигляді. Найвірогідніше гравці оберуть стратегію A-C і 

отримають по 5 балів, адже такий варіант буде вигіднішим для обох сторін. 

Крім того, розрізняють ігри залежно від обмежень на суму виграшу (з нульовою та 

довільною), за інформованістю (з довершеною чи недовершеною інформацією), за 

характером отримання інформації (нормальні, динамічні) за можливістю повторів 

(одноразові, динамічні), за можливістю спільних дій (кооперативні, некооперативні), за 

зовнішнім контекстом (унікальні, популяційні та такі, що повторюються), за кількістю 

стратегій (кінцеві, безкінечні) [2, с. 7-8].  

Варто зазначити, що ця модель застосовується з метою урегулювання інтересів сторін 

у конфліктній ситуації. Найчастіше метод теорії ігор застосовують перед прийняттям 

рішення, коли результат є невідомим, або коли його прогнозування вимагає велику кількість 

ресурсів. Особа чи особи, які проводять дослідження визначають загальні варіанти розвитку 

конфліктної ситуації залежно від прийняття стратегії власним підприємством або 

конкурентом. 

Дослідники можуть керуватися вже опрацьованими концепціями рішення гри: 

максимінна рівновага (принцип «всі навколо вороги»), рівновага Неша (застосовується для 

некооперативних ігор, припускає відсутність коаліцій), рівновага в домінантних стратегіях 

(коли домінантна стратегія не залежить від стратегій інших гравців) [3, с. 15-17].  

Звичайно, передбачається вірогідність помилки через невизначеність ситуації, проте 

цей метод є ефективнішим, ніж прийняття рішення «в сліпу». Крім того, подібні плани 

шаблонні у більшості випадків, а отже цикл їх використання досить довгий. Таким чином, 

підприємство отримає орієнтовний план дій та зможе вести більш впевнену політику [4, с. 6-

8].  

Для однієї ситуації можливо створити безліч моделей за допомогою різних підходів, 

концепцій та варіантів поведінки учасників. Отримані математичні співвідношення 

результатів необхідно проаналізувати відносно загальної мети дослідження. Можлива 

ситуація, коли жоден з варіантів не буде досить ефективним, оптимальним або не зможе 

задовольнити підприємця. У такому разі необхідно змінити деякі умови задачі (наприклад, 

кількість гравців, відрегулювати власну мету тощо) та розробити нові моделі для кожної 

нової ситуації способом підбору [3, с. 10].  

Аналіз сутності теорії ігор дозволяє нам зробити висновок про доцільність її 

застосування в економіці. Ера електронної комерції, умови невизначеності та швидких змін 

умов ведення бізнесу підвищує ризиковість під час прийняття рішення. Математизація 

фінансово-економічних задач та їх моделювання (як за допомоги теорії ігор) знижує цей 

ризик, а, отже, є ефективним інструментом при прийнятті будь-яких управлінських рішень. 

Саме теорія ігор дозволяє опрацювати різноманітні ситуації, на основі яких можна не 

лише знайти найоптимальнішу стратегію, але й відкоригувати діяльність підприємства на 

роки вперед. В економіці її можна застосовувати не лише для рішення завдань, пов’язаних з 

господарством, але й для вирішення проблем ринків, підприємств, для створення 

організаційних структур та систем контролювання та виконання, стимулювання економічної 

ефективності. Менеджмент як підрозділ економіки, в свою чергу, отримує змогу 

передбачити стратегії діяльності як конкурентів, так і партнерів [1].  

Таким чином, теорія ігор є універсальним математичним інструментом для вивчення 

оптимальних стратегій поведінки учасників і гравців у певній ситуації та для вирішення 

найрізноманітніших проблем прийняття рішень, аналітики, планування та прогнозування в 

економіці. 
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Результати інтелектуальної, творчої діяльності людини - об’єкти права інтелектуальної 

власності (далі ОПІВ) сьогодні є рушійною силою розвитку більшості компаній. Компанії 

використовують як ОПІВ власної розробки так і створені іншими. І очевидно, що 

використання ОПІВ, права  на які належать іншим юридичним чи фізичним особам, 

здійснюється переважно на платній основі. Саме тому, в даній публікації закцентуємо увагу     

на сутності  терміну роялті. У даний час єдиної інтерпретації роялті не існує, різні джерела 

трактують по – різному, що може призвести до непорозумінь та складнощів у сфері обліку. 

Серед вчених, які досліджували тлумачення терміну «роялті» займалися такі як: 

О.В.Пічкур, М.Ф. Бойко, І. Луценко, Т. Решетилова, А. Голуб, В. Соколов, Б. Парсонса, А. 

Реуна, О. Чайки, Т. Миколюк, І. Марушко, В. Гвоздія, Дж. М. Отто, Р. Б. Хула та інші. 

Для визначення сутності роялті скористаємося джерелами, які мають відношення до 

обліку, а саме ПКУ, ПСБО 15 та Національний стандарт № 4 – див. табл.1. 

Таблиця 1 

Трактування поняття роялті різними джерелами 
№ Поняття роялті  Джерело  

 

 

 

 

 

 

1 

Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за 

використання або за надання права на використання об’єкта 

права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні 

твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні 

програми, інші записи на носіях інформації, відео- або 

аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи 

телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій 

мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які 

охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні 

марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної 

власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, 

процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо 

промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) 

Податковий  Кодекс 

України (п. 14.1.225 ст. 

14) [1]; 

ПСБО 15 «Дохід» (п. 4) [3] 

 

 

 

2 

Роялті - це ліцензійний  платіж у вигляді сум,  які сплачуються  

періодично,  залежно  від  обсягів  виробництва   або   реалізації 

продукції (товарів,  робіт,  послуг) з використанням об'єкта права  

інтелектуальної власності 

Національний стандарт № 

4 "Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності" 

(п. 3) [4] 

*Систематизовано автором на основі джерел [1; 3; 4] 

 

Аналіз наведених визначень в ПКУ/ПСБО 15 та аналіз ст. 420 ЦКУ дозволяє зробити 

висновок, що у визначенні наданому в ПКУ/ПСБО 15 не коректно сформульовано перелік 
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об’єктів права інтелектуальної власності. Так, наприклад, у переліку  ОПІВ представленому 

в  ст. 420 ЦКУ відсутній такий об’єкт як дизайн [2].  Закон України «Про охорону прав на 

промислові зразки» визначає, що  промисловий зразок — це результат творчої діяльності 

людини у галузі художнього конструювання, тобто дизайну [5]. Відповідно, можемо зробити 

висновок, що права на дизайн – це права на промисловий зразок. Аналогічна ситуація щодо 

секретного креслення, моделі, формули, процесу, які також відсутні саме в такому 

формулюванні в ст. 420 ЦКУ, але можуть бути визнанні як винахід (корисна модель) згідно 

Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», який визначає, що винахід 

(корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері 

технології [6]. В свою чергу, право інтелектуальної власності на інформацію щодо 

промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) за певних умов згідно ЦКУ 

може бути визнана комерційною темницею [2]. 

Не зважаючи на те, що визначення роялті у податковому та бухгалтерському обліку 

співпадають, слід відмітити, що у 2018 році в ПКУ був внесений перелік платежів, які не 

вважаються роялті (далі - виключення) [1].У зв’язку з тим, що цей перелік відсутній в ПСБО 

15 «Дохід» [3], на нашу думку, з метою уникнення відмінностей в бухгалтерському та 

податковому обліку необхідно включити такий самий перелік виключень в Наказ «Про 

обліку політику» або в Наказ «Про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві». 

Проаналізуємо перелік платежів, які не вважаються роялті згідно ПКУ.  

Так, не вважається роялті платежі, отримані: «як винагорода за використання 

комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням 

такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого 

використання (використання «кінцевим споживачем»)». У даному випадку не зрозуміло, 

чому даний платіж виключили з переліку платежів роялті, оскільки це винагорода саме за 

право використання комп’ютерної програми, платіж за яке не є роялті згідно визначення 

ПКУ. Можливо законотворці хочуть акцентувати увагу саме на «умови використання 

обмежені функціональним призначенням такої програми ...».  Але тоді виникає питання – що 

це за умови?  В ПКУ відсутні роз’яснення щодо цього. 

Два наступні виключення, розглянемо одночасно, бо на нашу думку вони є 

взаємопов’язаними між собою. 

Таблиця 2 

Не вважається роялті платежем, отриманим  

за придбання примірників (копій, 

екземплярів) об’єктів інтелектуальної 

власності, у тому числі в електронній формі, 

для використання за своїм функціональним 

призначенням для кінцевого споживання або 

для перепродажу такого примірника (копії, 

екземпляра) 

за придбання речей (у тому числі носіїв 

інформації), в яких втілені або на яких 

містяться об’єкти права інтелектуальної 

власності, визначені в абзаці першому п. 

14.1.225., у користування, володіння та/або 

розпорядження особи 

*Джерело: власна розробка на основі ПКУ [1] 

 

По – перше,  не зрозуміла відмінність між поняттями «примірник» та «річ», оскільки 

примірник, копія, екземпляр він же і є носієм інформації, а отже він є річчю в якій втілено 

об’єкт права інтелектуальної власності. По – друге, плата за придбання примірників або 

речей не залежить від права користування інтелектуальною власністю, тому що ст. 419 ЦКУ 

наголошує, що право власності на річ і право інтелектуальної власності не залежать один від 

одного [2]. Тобто мова йде не про права інтелектуальної власності на ОПІВ, а придбання 

матеріального втілення ОПІВ, тобто річ. Очевидно, що трактувати як роялті платіж, за 

придбання примірника книжки, диску чи іншого носія, на якому міститься/втілений ОПІВ,  

це нонсенс. Крім того, у другому виключенні використання словосполучення «придбання 

примірників .....або для перепродажу» викликає певні питання. Оскільки для перепродажу 

примірників ОПІВ необхідно отримати дозвіл у власника прав, тобто це знову йде мова про 
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частину права інтелектуальної власності. Хоча очевидно, що це  буде не право використання 

ОПІВ, тобто це дійсно не буде роялті.  

У третьому виключенні  використання словосполучення «у користування, володіння 

та/або розпорядження» на нашу думку не є коректним, адже в ЦКУ не використовується такі 

терміни по відношенню до права інтелектуальної власності. Дійсно,  якщо проаналізувати 

складові майнового права (ст. 1238 ЦКУ [2]), то вони можуть бути трактовані як право  

користування, володіння та розпорядження, але в будь – якому випадку формулювання 

використано інше. 

Ще одне виключення: «не вважається роялті платежі, отримані за передачу прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або 

здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити 

(розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної 

власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), 

крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із 

законодавством України». Знову законотворці використали перелік прав на об’єкти, які 

відсутні в ЦКУ, аналіз яких представлені на початку даної публікації. Використання фрази 

«...за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності...»  викликає питання «яких 

саме прав?». І хоча далі наводяться умови передачі прав на ОПІВ, а саме: право продавати чи 

здійснювати відчуження в інший спосіб, виключення викликає подив: а навіщо це було 

включення о виключення, оскільки визначення роялті чітко визначає, що роялті це платіж 

тільки за право користування, а не за права продавати чи здійснювати відчуження в інший 

спосіб. Чи не логічніше б було законотворцям сформулювати дане виключення простіше та 

чіткіше, наприклад: якщо договором або іншим документом передбачена, передачу не тільки 

права користування, а й інших складових права інтелектуальної власності, платіж за ці права 

не вважається роялті. 

На нашу думку, також потребує уточнення ще одна частина цього виключення: 

«....права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або 

наукового досвіду (ноу-хау), ...». Оскільки не зрозуміло з якою з попередніх частин тексту 

вона узгоджується.  Остання фраза «...крім випадків, коли таке оприлюднення 

(розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України» дозволяє зробити 

припущення, що цей текст можна прочитати так: «не вважається роялті платежі, отримані за 

передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на 

об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі..........оприлюднити 

(розголосити) ...... права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, 

комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення 

(розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України». Незрозуміло, що має на 

увазі законотворець: оприлюднення права інтелектуальної власності чи оприлюднення  

інформації??    Оприлюднення (розголошення) інформації, яка є комерційною таємницею 

позбавляє її такого статусу і автоматично перетворює даний ОПІВ на звичайну інформацію. 

Дуже цікавим  в даному виключенні є фраза «.. або оприлюднити (розголосити).... 

секретні креслення....», якщо з позиції ЦКУ це винахід (корисна модель), які є секретними, 

як правило це винахід (корисна модель), які містять державну таємницю. І очевидно, що без 

дозволу держави ми не маємо права на розголошення. У всіх інших випадках, опис та 

формула  винаходу (корисної моделі) є у вільному доступі у базах даних Укрпатенту.  

Останнє виключення: «не вважається роялті платежі, отримані за передачу права на 

розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх 

відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем». Слід зауважити, що дане 

виключення перекликається с другим виключенням, і перш за все це - що таке програмна 

продукція? У розділі 10 підрозділі 2 п. 26 ПКУ наведено перелік, що відноситься до 

програмної продукції. Слід зауважити, що програмна продукція – це ширше поняття ніж 

компютерна програма, що знову створює ряд додаткових питань.  

Тобто, проаналізувавши виключення слід зауважити, що законотворці не досконально 

аналізували їх з позиції ЦКУ, оскільки таке формулювання некомпетентну особу в сфері 
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права інтелектуальної власності змушує або витратити багато додаткового часу, щоб 

самостійно розібратися в сутності даних норм ПКУ, або звернутися до фахівця в сфері прав 

інтелектуальної власності, який також витратить додатковий час на аналіз та висновки таких 

формулювань.  

Підводячи підсумок, можна сказати, що для платника податку, який буде 

користуватися ПКУ, а саме в частині роялті, може виникати дуже багато питань та не 

розумінь. І на нашу думку, ідеально в цьому питанні залучати юриста, який є компетентним 

саме в юридичній природі права інтелектуальної власності, для того, щоб при підписанні 

договору, сформулювати таким чином предмет договору, який не буде суперечить нормам 

законодавства у сфері права інтелектуальної власності і в той же час не створював проблем 

при веденні податкового обліку.  
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К одной из важнейших задач промышленных предприятий следует отнести всемерное 

улучшение использования материальных ресурсов. Материальные ресурсы относятся к 

прямым затратам предприятия, поэтому чем эффективнее используются сырьѐ, топливо, 

вспомогательные материалы, тем меньше их расходуется для выработки определѐнного 

количества продукции, и, следовательно, создаѐтся возможность увеличить объѐм 

производства промышленной продукции. 

В эффективности деятельности предприятия важным является доля материальных 

затрат в каждом рубле выпущенной продукции. Наиболее объективно оценку эффективности 

использования материальных ресурсов дает показатель материалоемкости. Показатель 

материалоемкости, как и материалоотдачи, зависит от двух важных показателей: объема 

товарной (валовой) продукции и суммы материальных затрат на производство продукции [1, 

с. 27]. 

Следовательно, для оценки эффективности использования материальных ресурсов на 

ОАО «Речицкий метизный завод» проведем факторный анализ материалоемкости 

продукции. Необходимые расчеты для анализа материалоемкости представлены в таблице 1. 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed20121205/find?text=%C1%E0%E7%E0+%E4%E0%ED%E8%F5+%28%EA%EE%EC%EF%B3%EB%FF%F6%B3%FF+%E4%E0%ED%E8%F5%29
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Таблица 1 – Анализ материалоемкости продукции ОАО «Речицкий метизный завод» за 

период 2016-2017 гг. 

Наименование показателя 2016 

2017 
Абсолютное отклонение 

(+,-) 

план факт от 2016 г. от плана 

Материальные затраты (МЗ), тыс. 

руб. 119 331 129 633 154 437 35 106 24 804 

Объем продукции (ВП), тыс. руб. 157 604 187 161 205 731 48 127 18 570 

Материалоемкость (МЕ), руб. 0,757 0,693 0,748 -0,009 0,055 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, планом было предусмотрено снижение 

материалоемкости продукции на 0,064 руб., что и произошло по факту, однако на меньшую 

величину – 0,009 руб. Данное уменьшение можно признать нормальным в разрезе изменения 

основных показателей деятельности организации. 

На следующем этапе необходимо оценить, за счет какого фактора в большей мере 

произошло данное снижение. В таблице 2 представлен факторный анализ материалоемкости 

продукции ОАО «Речицкий метизный завод». 
Таблица 2 – Факторный анализ материалоемкости продукции ОАО «Речицкий 

метизный завод» за период 2016-2017 гг. 

Показатели 2016 2017 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 

Расчет влияния факторов 

МЕ 0,757 0,748 -0,009 -0,009 

МЗ 119 331 154 437 35 106 154 437/157 604 – 119 331/ /205 731 = 0,4 

ВП 157 604 205 731 48 127 154 437/205 731 – 154 437/ /157 604 = -0,23 

 

Таким образом, исходя из расчетов, представленных в таблице 2, можно сделать 

вывод, что снижение материалоемкости на 0,009 руб. произошло за счет потребности 

производства, и тем самым это привело к увеличению материальных затрат. 

Далее определим дополнительное вовлечение или относительное высвобождение 

материальных ресурсов в производство: 

 

Э = 154 437 - 119 331*(205 731/157 604) = -1 333,7 тыс. руб. 

 

Исходя из расчетов, можно заметить, что с учетом динамики выпуска продукции 

материальные ресурсы все же были сэкономлены на 1 333,7 тыс. руб. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на ОАО «Речицкий метизный завод» 

материалоѐмкость продукции снизилась на 0,009 руб., а материалоотдача возросла на 0,015 

руб. В связи с этим дополнительный объѐм продукции за счѐт более рационального 

использования материальных ресурсов можно рассчитать по формуле (1): 

 

                                                         (1) 

Изменение себестоимости в части материальных затрат как результат изменения 

материалоѐмкости рассчитывается по формуле (2): 
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                                                         (2) 

Далее рассчитаем влияние использования материальных ресурсов на результаты 

работы ОАО «Речицкий метизный завод».  

Расчет роста (+) или снижения (-) себестоимости в части материальных затрат в 

результате изменения материалоѐмкости: 

0,009*205 731 = -1 851,6 тыс. руб. 

Расчет роста (+) или снижения (-) выпуска продукции в результате изменения 

материалоотдачи: 

0,015*154 437 = 2 316,6 тыс. руб. 

Так, снижение материалоемкости на 0,009 привело к тому, что себестоимость 

продукции в части материальных затрат уменьшилась на 1 851,6 тыс. руб. А в результате 

увеличения материалоотдачи на 0,015 выпуск продукции на предприятии вырос на 2 316,6 

тыс. руб. 

Таким образом, эффективность использования материальных ресурсов базируется на 

определении результативности их использования. В рамках этого используются такие 

показатели, как материалоемкость и материалоотдача. На ОАО «Речицкий метизный завод» 

при проведении оценки эффективности использования материальных ресурсов было 

выявлено, что динамика выпуска продукции обеспечила экономию материальных ресурсов в 

размере 1 333,7 тыс. руб. Кроме того, при расчете себестоимости продукции в части 

материальных затрат было выявлено, что она уменьшилась на 1 851,6 тыс. руб. за счет 

снижения материалоемкости на 0,009 руб. Также, результатом увеличения материалоотдачи 

на 0,015 руб. стало то, что выпуск продукции на предприятии вырос на 2 316,6 тыс. руб.  
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На сучасному етапі становлення та розвитку ринкових відносин в Україні у більшості 

вітчизняних підприємств спостерігається дефіцит фінансових ресурсів, відсутність дешевих 

зовнішніх джерел їх формування, нераціональний розподіл капіталу між сферами 

виробництва та обігу. Це обумовлено втратою підприємствами власних фінансових ресурсів 

внаслідок їх збиткової роботи та інфляційних процесів; недосконалістю системи 

оподаткування підприємств, що супроводжується іммобілізацією фінансових ресурсів; 

високою вартістю залучення позичкових коштів. За цих умов важливого значення для 

здійснення фінансово-господарської діяльності набуває формування в достатньому обсязі 

фінансових ресурсів підприємств, підвищення їх життєздатності стає все більш гострою та 

актуальною темою. 

Оптимальна структура загального капіталу є передумовою ефективності його 

використання. Використання позикових коштів дає можливість приросту рентабельності 

власного капіталу, але негативно впливає на фінансову стійкість підприємства [1]. 

Підприємства, які використовують для фінансування своєї діяльності тільки власний капітал, 
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мають найвищу фінансову стійкість, але це обмежує темпи їх розвитку, оскільки не може 

забезпечити формування додаткових активів у періоди сприятливої кон’юнктури ринку. 

Залучення позикових ресурсів дозволяє розширити фінансові можливості суб’єктів 

господарювання з метою збільшення вкладень в основний та оборотний капітал, інвестиційні 

проекти, отримання в перспективі більшої норми прибутку [2]. 

Позиковий капітал формується на тимчасовій основі у вигляді довгострокової або 

короткострокової позики, яка здійснюється у формі банківського кредиту. Підприємство, що 

використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку і 

можливості приросту фінансової рентабельності. Політика формування структури капіталу є 

складовою частиною загальної політики управління фінансовими ресурсами підприємства, 

що полягає в забезпеченні такого використання власного і позикового капіталу, яке 

оптимізує співвідношення рівня фінансової рентабельності та рівня фінансових ризиків 

відповідно до вибраних критеріїв управління прибутком [1]. Використання залученого 

капіталу дає змогу підприємству нарощувати економічний потенціал і забезпечити 

ефективніше використання власного капіталу, а отже, підвищити ринкову вартість капіталу. 

Позиковий капітал підприємства складається з довгострокових і поточних зобов’язань, 

забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів [3].Залучений 

капітал, у вигляді позикових коштів можливо здобувати, використовуючи зовнішнє та 

внутрішнє залучення [4].  
Значною мірою необхідність використання позикових ресурсів на підприємствах 

пов’язана з невідповідальністю у часі між витратами підприємств на закупівлю товарів та 

отриманням виручки від їх продажу. Потреба підприємств у кредитних ресурсах виникає 

також у зв’язку з необхідністю здійснення витрат на створення сезонних товарних запасів, 

виникненням ускладнень у розрахунках з постачальниками товарів, виконанням фінансових 

зобов’язань перед бюджетом, банками, страховими організаціями, здійсненням інвестиційної 

діяльності тощо. 

Порівняльний аналіз динаміки зміни структури дебіторської заборгованості на 

підприємствах України за 2012-2017 рр., протягом аналізованого періоду свідчить, що з 

кожним роком вона стрімко зростає і у 2016 році склала 3945631,4 млн.грн. це на 131% 

більше порівняно з 2012 роком. У 2017 році спостерігається її незначне скорочення до рівня 

3459248,2 млн.грн. В структурі дебіторської заборгованості питома вага належить іншій 

поточній дебіторській заборгованості [5]. 
Пропонуємо розглянути структуру та динаміку зміни дебіторської заборгованості в 

розрізі основних видів економічної діяльності. Видно, що основна частка дебіторської 

заборгованості підприємств за видами економічної діяльності (без урахування банків) 

належить оптовій та роздрібній торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів і 

промисловості. Найменша кількість припадає на освіту. Аналіз розрахункових показників, 

зроблених на основі офіційних даних, показав, що частка обсягу позикових фінансових 

ресурсів, які використовували підприємства, основним видом економічної діяльності яких є 

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, у загальному 

фонді формування позикових коштів усіх підприємств України, протягом п’яти років, 

становила приблизно третину, нарівні з промисловими підприємствами, і мала тенденцію до 

незначного зниження. 

Оцінка динаміки та структури складових джерел фінансових ресурсів, які формували 

капітал підприємств України, показав, що темпи зростання довгострокових та поточних 

зобов’язань і забезпечень підприємств даного виду діяльності випереджали темпи 

збільшення абсолютних та структурних показників власного капіталу. 

Структуру та динаміку зміни поточних зобов’язань і забезпечень підприємств України 

за 2012-2017 рр. можна простежити з таблиці 1. Так, у 2013 році сума поточних зобов’язань 

збільшилась порівняно з 2012 роком на 186703,1 млн. грн. і становила 2689338,2 млн. грн. У 

2017 році сума поточних зобов’язань становила 5769539,0 млн.грн., що на 133,6% більше 

порівняно з 2012 роком [5, 6].  
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Таблиця 1 – Структура поточних зобов’язань і забезпечень підприємств України за 

2012-2017 рр. (млн..грн.)*  
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2012 2502635,1 316987,3 1461862,2 0,0 31549,8 692235,8 

2013 2689338,2 371760,5 1505505,7 15166,8 31910,3 764994,9 

2014 3151253,0 428243,2 1733245,0 45794,7 29025,8 914944,3 

2015 4114903,2 455709,4 2196263,4 30456,8 31486,1 1400987,5 

2016 5846688,7 496947,2 2587426,8 59357,8 37109,7 2665847,2 

2017 5769539,0 541109,3 2928507,6 104852,3 40690,3 2154379,5 

* Джерело: складено автором за даними  [5, 6] 

Якщо аналізувати складові частини поточних зобов’язань за 2012-2017 рр., то можна 

побачити, що найбільшу частку займає кредиторська заборгованість, у 2017 році сума 

заборгованості становила 2928507,6млн. грн., що у відсотковому співвідношенні дорівнює 

83,6% до загальної суми поточних зобов’язань. Також значну частку займають інші поточні 

зобов'язання особливо у 2017 році вони склали 2154379,5 млн.грн, що на 1462143,7 млн.грн. 

більше ніж у 2012 році, тобто з кожним роком спостерігалося стрімке збільшення. Найменшу 

частку заборгованості у поточних зобов’язаннях займають поточні забезпечення у 2012 році 

вони склали 0, а у 2017 році вони зросли до 104852,3 млн.грн. 

Аналізуючи доходи майбутніх періодів та відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків можна сказати, що вони були майже однакові і у 2017  році склали 40690,3 

млн.грн.  

Дане збільшення позикового капіталу підприємства України можна пояснити тим, що 

в процесі своєї діяльності суб’єктам господарювання не вистачає власних фінансових 

ресурсів через що вони змушені залучати їх з зовнішніх джерел саме цим і збільшуючи 

позиковий капітал.  

Структура поточної кредиторської заборгованості підприємств України за 2012-2016 

рр. подано в таблиці 2. 

Таблиця 2 - Структура поточної кредиторської заборгованості підприємств України за 

2012-2017 рр. (млн..грн.)*  
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2012 1461862,2 1027434,3 30321,5 11325,3 13711,1 379070,0 

2013 1505505,7 1109062,0 32415,0 13026,4 13496,7 337505,6 

2014 1733245,0 1165577,1 48695,5 10849,7 13115,3 495007,4 

2015 2196263,4 1405536,3 75848,1 11981,2 14348,8 688549,0 

2016 2587426,8 1592478,6 86582,5 11265,7 17111,9 879988,1 

2017 2928507,6 1880710,5 100052,0 13178,5 21861,9 912704,7 

* Джерело: складено автором за даними  [5, 6] 

Проаналізувавши основні джерела залучення позикових ресурсів, можна відзначити, 

що найвагоміший вплив серед усіх зазначених джерел формування фінансових ресурсів має 

зовнішній позиковий капітал, зокрема кредити банків, облігаційні позики, позики 

небанківських кредитних установ. Проте залучення банківських кредитів супроводжується 
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зростанням плати за їх використання, що призводить до збільшення операційних витрат та 

збитковості підприємств. 

Залучення та використання позикових ресурсів впливає на зростання рентабельності 

власних коштів, але становить загрозу для фінансової стійкості підприємства. Тому процес 

залучення й використання позикових коштів є нагальним питанням для підприємств торгівлі 

і потребує виваженого підходу до визначення потреби в них, вибору їх джерел та 

обґрунтування обсягів залучення. Таким чином, у сучасних умовах функціонування 

підприємств значення має розробка та реалізація ефективної політики управління 

позиковими ресурсами, які є важливими джерелами забезпечення їх фінансово-господарської 

діяльності. 
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

 

Матейчук А. М., Богданович А. С.,  

студенти гр. МЕДп-181 

Чернігівський національний технологічний університет 

Науковий керівник: д. е. н., професор, Дерій Ж. В. 

 

Проблема охорони навколишнього середовища є однією з найважливіших на сучасному 

етапі розвитку як України, так і всього цивілізованого світу. Викиди промислових 

підприємств, паливно-енергетичних комплексів і транспорту в атмосферу, забруднення 

водних об’єктів і ґрунтів досягли таких розмірів, що у деяких регіонах, особливо у великих 

промислових центрах, рівні забруднень значно перевищують допустимі санітарні норми. 

Особливе занепокоєння викликає проблема накопичення твердих побутових відходів (ТПВ), 

яка є надзвичайно актуальною і полягає в їх негативному впливі на довкілля та здоров’я 

людей. Насамперед це стосується сміттєзвалищ, у тому числі стихійних, які займають 

величезні площі земель і здебільшого не відповідають санітарним вимогам. На рисунку 1 

зображена схематична карта розміщення відходів в Україні. У місцях складування побутових 

відходів утворюється фільтрат (токсична рідина), який може просочуватися в ґрунт, а далі в 

підземні водоносні горизонти. У результаті вода із колодязів забруднюється органічними і 

мінеральними речовинами. Результати аналізів якості природних вод, які були проведені 

санітарно- епідеміологічними службами, засвідчили, що основні показники в багатьох 

випадках перевищують гранично допустимі нормативи. 

 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/746/1/sec2-e-2015-2-7.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 1 – Схематична карта розміщення відходів в Україні 

 

У той час, коли у європейських країнах, в середньому, переробці підлягають 50 – 60% 

побутових відходів, у нас ці показники не перевищують 4,5%. Справа в тому, що у 

розвинутих країнах світу давно працює система роздільного збирання та переробки відходів, 

коли сортують не лише скляну і пластикову тару, як це роблять в Україні, а й папір, відходи 

від їжі, поліетилен тощо. Однак, українцям до цього ще далеко, бо не кожен може 

відсортувати навіть щось одне, наприклад, ту ж саму тару. 

Досвід країн ЄС свідчить про те, що лише за допомогою економічних інструментів 

можна створювати важелі регулювання для таких розосереджених забруднювачів, як 

побутові відходи, транспортні засоби, використана упаковка тощо [1]. 

Розвинені країни Європи вже давно навчилися не тільки отримувати з відходів енергію 

(в Україні існує лише один такий завод), а й заробляти на смітті. Тому експерти зауважують, 

що Україні вкрай потрібно створювати інфраструктуру з роздільного збору, сортування та 

утилізації твердих побутових відходів (ТВП). 

На відміну від нас, європейці вже давно сортують та переробляють свої відходи. Таким 

чином вони отримують цінну сировину, яка придатна до використання у різних сферах 

промисловості. Відходи, які неможливо переробити, спалюють, і, таким чином, з побутового 

сміття отримують електро- та теплоенергію. В Україні ж до переробки сміття поки справа 

зовсім не доходить. Все, що можуть запропонувати можновладці – забезпечити контейнери 

для сортування відходів. Але і це є далеко не у всіх регіонах [2]. 

Поки українці думають – куди подіти сміття, у країнах ЄС інша халепа – де його взяти. 

Адже на переробці сміття можна мати дуже непоганий бізнес. У розвинутих країнах 

перероблені відходи давно стали повноцінним продуктом міжнародної торгівлі. З вторинної 

сировини отримують теплову та електроенергію. 

У Європі в кожній країні є спеціальні контейнери для сортування сміття. Зазвичай, 

розподіляють відходи на кілька основних категорій: пластик, папір, скло, органічні відходи 

та метал. 

З непридатної деревини, соломи і тд. виготовляють альтернативне органічне паливо — 

пеллети, якими опалюють будинки. 

Величезним попитом користується вторинна сировина з переробленого пластику. З 

пляшок, які переробляють спочатку у гранули, виготовляють предмети домашнього побуду, 

корпуси побутової техніки, труби, іграшки та багато іншого. Особливо популярна сировина 

серед власників 3D-принтерів. 

Макулатуру переробляють на газетний і туалетний папір, тканину, руберойд, картон та 

інше. 



52 

Завдяки спеціальній обробці відпрацьованих шин, сировину потім використовують для 

виготовлення килимків, підлоги, підошов до взуття, покриття тенісних кортів та у 

будівництві доріг. 

Листя з дерев, яке в Україні часто палять або ж просто вивозять на полігони, є чудовим 

добривом для землі. 

Перероблену сировину зі скла можна продавати на спеціалізованих виробництвах 

цегли, плитки, водних фільтрів, кераміки та іншого. 

Брухт, особливо з кольорових металів, також є дуже вигідним у сміттєвому бізнесі. 

Переплавлений метал може піддаватися багаторазовій переробці, не втрачаючи при цьому 

своїх властивостей. 

В Україні проблема зі сміттям існує через законодавство, адже закони просто не 

зобов'язують його переробляти. Передбачений лише один спосіб утилізації – захоронення. 

Тож спершу Верховна Рада має прийняти необхідні зміни до законодавства. На рівні 

держави відсутня стратегія поводження з відходами та бачення відходів як матеріальних чи 

енергетичних ресурсів. А охорона довкілля у провладних кабінетах не є пріоритетом. 

Великі сміттєзвалища для мешканців є джерелом прибутку, за один день кожен 

"металошукач" має чималі доходи. Облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування 

не працюють в напрямку вирішення альтернативного поводження з відходами, окрім 

захоронення на сміттєзвалищах. 

Аби вийти з екологічної катастрофи, Україні потрібні інвестори. На думку експерта, 

саме розширена відповідальність виробника буде найкращим міжнародним досвідом щодо 

цивілізованого поводження з відходами. 

Найкращими стимулюючими факторами для інвесторів, які мають намір вкладати 

кошти у сміттєпереробні заводи, є надання можливості пільгового кредитування та 

податкових канікул терміном 3-5 років, прозорий та спрощений механізм отримання 

дозвільних документів. На державному рівні потрібно заохочувати бізнес до інвестування 

екологічно безпечних технологій з переробки та утилізації відходів, інакше наша країна 

перетвориться на суцільне сміттєзвалище. 

Досягнути рівня європейських держав у сфері переробки сміття і розвитку бізнесу 

цілком реально, але потрібен господарський підхід, як на рівні держави, так і на місцях. 

Необхідно закрити існуючі сміттєзвалища, які забруднюють атмосферу, підземні води, 

ґрунти та одночасно побудувати сміттєпереробні заводи, сміттєсортувальні лінії, побудувати 

полігони, які відповідатимуть екологічним стандартам та прийматимуть сміття, яке не 

підлягатиме переробці. 

На законодавчому рівні необхідно обмежити обіг одноразових пластикових товарів – 

зокрема, пакетів та пластикових пляшок, що зменшить їх кількість та стимулюватиме 

збільшення кількості більш екологічних товарів. 

А за 1-2 роки при наявності інвестора в Україні можливо збудувати сміттєпереробні 

заводи та сміттєсортувальні лінії [3]. 

Для заохочення громадян відсортовувати сміття можна встановити, наприклад, 

спеціальні автомати, які приймають пластикові та алюмінієві пляшки, за які будуть 

нараховуватись кошти, наприклад, на транспортну картку, якою розраховуються в місцевому 

транспорті. Така практика успішно діє в містах Європи, автомати відслідковують кількість 

пляшок, зданим кожним пасажиром, а громадян, які найбільше віддадуть своїх пляшок 

автоматам, місцева влада нагороджує безкоштовними квитками або знижками на 

відвідування різних заходів. 
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Розвиток економіко-соціальної сфери будь-якої держави знаходиться в тісному 

взаємозв’язку з оптимальною системою оподаткування. Як ріст, так и зниження податкового 

навантаження впливає як на економічну активність суб’єктів підприємництва, так і на рівень 

соціального захисту населення. Знайти точку рівноваги в даному питанні і є завдання 

оптимізації податкової системи конкретної країни. 

Питання непрямого оподаткування постійно розглядається видатними вченими від 

Аристотеля до А.Сміта, від У. Петті до М.Фрідмана. Сучасні дослідження непрямого 

оподаткування представлені такими вченими, як О. Василик, М. Дем’яненко, Д. Дема, Д. 

Дяковський, Л. Ликова, Я. Литвиненко, С. Лондар, С. Луніна, І. Лютий, В. Калюжний, П. 

Мельник, В. Опарін, І. Панасейко, Д. Полозенко, В. Синчак, А. Соколовська та багато інших. 

Одним з інструментів регулювання бюджетних надходжень є непрямі податки. 

Непрямі податки – це податки, які входять до ціни товарів або тарифів на послуги. Вони не 

відраховуються прямо з доходів працівника (власника), а виплачує їх підприємство (податок 

на додану вартість, акцизи, мито, яке стягується митними органами тощо) [5]. 

Роль непрямих податків в формуванні бюджету України важко перебільшити. Зокрема 

в 2017 році відсоток непрямих податків в загальних податкових надходженнях державного 

бюджету складав майже 70% [2], в 2018 – 71%[3], в 2019р – 70%[4].  

Що стосується європейської практики частки непрямих податків в бюджетах країн, то 

вона коливається від 30% в Австрії, Бельгії, Німеччині і Нідерландах до 50% в Болгарії, 

Швеції, Угорщині, Хорватії. 

Як бачимо, Європа приділяє більшу увагу прямому оподаткуванню. Україна на 

сьогодні має суттєві проблеми з податковим наповненням бюджету. Велика частина доходів 

як населення, так і суб’єктів господарювання  знаходиться в тіні, або за нелегальними 

схемами виводиться за межі країни.  

Непряме оподаткування вважається найбільш соціально-справедливим видом 

оподаткування, оскільки залежить від обсягів споживання, а отже, показує максимальні 

добровільні витрати, які в свою чергу пропорційні доходам. Такий собі своєрідний податок 

«на багатство».  На відміну від прямих податків, підвищення яких автоматично знижує дохід, 

підвищення непрямих податків не веде до миттєвих негативних реакцій, оскільки покупець 

може регулювати розмір сплачених податків самостійно збільшуючи або зменшуючи 

споживання.  

Розглянемо механізм підвищення дохідності бюджету за рахунок окремих непрямих 

податків. 

Податок на додану вартість входить до ціни товару і його сплачує покупець. При 

цьому обов’язки з перерахування даного податку до бюджету лежать на продавцеві. 

Стандартні ставки ПДВ становлять від 5% в Малайзії до 25% в Данії і Норвегії. Як правило, 

кожна країна вводить знижені ставки на окремі групи товарів або операції з метою зниження 

податкового навантаження, а отже і ціни, на товари першої необхідності, лікарські засоби, 

соціальні продукти тощо. В Україні на сьогодні базова ставка ПДВ становить 20%, а пільгові 

– 0 та 7%[1]. Разом з тим, що ПДВ є одним з головних джерел наповнення державного 

бюджету України, він також є і одним з найбільш проблематичних податків. Проблеми 

полягають у зловживаннях з відшкодуванням ПДВ, завищенням податкового кредиту та 

заниженням податкового зобов’язання тощо. 
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Мито поділяється на ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове, 

компенсаційне. Мито є не тільки джерелом наповнення бюджету, але й інструментом 

підтримки власних виробників та може виступати загороджувальним бар’єром для 

несумлінного імпорту. В Україні застосовуються такі види ставок мита: 

1) адвалорна - у відсотках до бази оподаткування; 

2) специфічна - у грошовому розмірі на одиницю бази оподаткування; 

3) комбінована, що складається з адвалорної та специфічної ставок мита. 

Акциз – один з непрямих податків, який, як правило вводиться на товари масового 

попиту, але не першої необхідності, зокрема алкоголь, тютюн, пальне, автомобілі тощо. 

Акциз, як інструмент наповнення бюджету та водночас перерозподілу доходів між багатими 

та бідними є майже бездоганним, оскільки часто дозволяє не вдарити по найбіднішим 

верствам населення, але в достатній мірі наповнювати казну за рахунок заможних. Окрім 

того, акцизний податок в цілому світі застосовується з метою регулювання споживання 

окремих груп товарів, зокрема шкідливих для здоров’я (тютюн, алкоголь), тих, які наносять 

шкоду навколишньому середовищу (паливно-мастильні матеріали) тощо. 

В Україні в питанням адміністрування та стягнення непрямих податків існують такі 

основні проблеми. 

По-перше, ПДВ. Найбільша проблема це порушення та шахрайські дії щодо його 

відшкодування. І хоча система електронного адміністрування ПДВ значною мірою запобігає 

порушенням з податковими накладними, їх можливою фіктивністю, фіктивністю  платника 

ПДВ та іншим зловживанням, вона не має можливості повної протидії шахрайству з даним 

податком. А, оскільки, ПДВ є практично основним бюджетоутворюючим податком, то і 

розміри збитків через порушення і шахрайства також суттєві. 

По-друге, мито, як непрямий податок. Основні невдоволення суб’єктів 

господарювання і населення в даному питанні пов’язані з високими ставками мита за 

окремими категоріями товарів, зокрема за транспортними засобами. Що ж до порушень в 

порядку нарахування та стягнення мита, то тут основна проблема полягає в занижені 

фактичної митної вартості товарів. 

Щодо акцизу, то це, мабуть, найбільш прозорий за механізмом нарахування і 

стягнення податок. Однак порушення, а отже і недоотримання бюджетом коштів, пов’язане з 

незаконним продажем підакцизних товарів без сплати акцизу, а часто і реалізацією 

контрафактного товару. 

З огляду на вищесказане, можна запропонувати такі можливості підвищення 

наповнюваності бюджету через непрямі податки. 

Що стосується ПДВ, то тут шляхами збільшення дохідності бюджету є не стільки ріст 

надходжень ПДВ, скільки зменшення частки незаконного бюджетного відшкодування. Ріст 

ВВП незмінно веде до приросту сплаченого до бюджету ПДВ завдяки збільшенню бази 

оподаткування. Ріст цін також веде до збільшення сплаченого ПДВ, але при цьому можемо 

говорити виключно про приріст номінальних надходжень, але не реальних. 

Приріст доходів бюджету через митні надходження в першу чергу можливі завдяки 

збільшенню експортно-імпортних операцій. Окрім того, значну увагу слід приділити 

запобіганню схем безмитного імпорту, зокрема за операціями ввезення автотранспорту. 

Резерв підвищення митних надходжень також лежить в площині оподаткування перевезення 

та пересилання товарів фізичними особами, які вже давно вийшли за межі особистого 

користування.  

В сфері можливостей наповнення бюджету через акцизний податок цілком 

прийнятним є підвищення ставок акцизу на тютюн та алкогольні вироби, що не тільки 

посприяє наповнюваності бюджету, але й стане на підтримку здоров’я нації. Однак, разом з 

підвищенням ставок одночасно слід вести більш жорстку боротьбу з порушниками в сфері 

обігу підакцизних товарів. 

Загалом, за досліджуваною темою можна зробити висновок про наявність суттєвих 

резервів збільшення дохідності бюджету завдяки непрямим податкам без надмірного ефекту 

несприйняття таких кроків суспільством. 
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Сьогодні економіка України перебуває в не дуже сприятливому стані через 

негативний вплив тіньового сектору. Тіньова економічна діяльність існує в усіх сферах 

національної економіки та призводить до непоправних втрат для держбюджету і економіки 

держави в цілому. Зростання тінізації економіки, її кримінальних наслідків завдає значної 

шкоди суспільству, гальмує процеси державотворення в Україні. Крім того, постає нагальна 

соціальна проблема: у суспільній свідомості формується сумнів щодо спроможності 

державних інститутів, насамперед правоохоронних, гарантувати суспільну безпеку, 

захистити особистість та майно громадян. Катастрофічними є моральні наслідки тіньової 

економіки, оскільки вона деформує свідомість людей, породжує соціальний песимізм. 

Тіньова економіка є нелегально неврахована, фіктивна, корислива діяльність, 

спрямована на отримання доходу, приховуваного від офіційної влади будь-яким, навіть 

кримінальним або протизаконним шляхом. Існує три структурні елементи тіньової 

економіки: неформальна, прихована і підпільна. Прихована – законна економічна діяльність, 

яка приховується або применшується з метою ухилення від сплати податків. Такий вид 

тіньової економіки є найпоширенішим. Неформальна – діяльність з виробництва продукції в 

домашніх господарствах, індивідуальними виробниками, яка не реєструється, не підлягає 

оподаткуванню (приватне перевезення, будівництво, ремонт). Підпільна – діяльність, 

заборонена законом (наркобізнес, проституція, контрабанда, торгівля зброєю та людьми) [1].  

У сучасних умовах виділяють: неофіційну, фіктивну та підпільну економіки. 

Неофіційна економіка діє в легальних видах діяльності, що пов'язані з виробництвом товарів 

і послуг, які не фіксуються офіційною статистикою. Така діяльність значного поширення 

набула в сфері послуг. Фіктивна економіка – це діяльність, пов'язана приписками, 

хабарництвом а також незаконними способами отримання коштів. Найгіршою є підпільна 

економіка, яка базується на існуванні заборонених законом видів економічної діяльності. 

Сюди відносять: незаконне виробництво і збут товарів і послуг, виробництво зброї, 

наркотиків, контрабанда, а також діяльність осіб, які не мають юридичного права займатися 

певним видом діяльності (лікарі, адвокати, що працюють без ліцензії) [2]. 

Тіньова економіка в Україні є сукупністю видів економічної діяльності, заборонених 

законодавством України, або тих, які з різних причин не враховані у офіційній статистиці. 

Основні види тіньової діяльності в Україні: проведення готівкових операцій без обліку, 

приховування доходів або перебільшення видатків, виплати нелегальної заробітної плати, 

заниження ціни акцій корпорації, хабарі, відмивання коштів, підпільне виробництво, 

незаконна господарська діяльність, шахрайство, «чорні ринки». Причин існування тіньової 
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економіку існує багато, проте їх можна виділити в чотири основні групи: соціально-

економічні; політичні; правові; морально-етичні. 

Соціально-економічною причиною є те, що до переводу своєї діяльності в тіньове 

русло людину повинно щось спонукати. У більшості випадків занизький рівень доходів 

спонукає людину до шляхів їх збільшення. Одним із шляхів досягнення цього є 

приховування доходів чи пошук іншого виду діяльності, який не завжди є легальним. Також 

до цього можуть спонукати соціальна несправедливість та нерівномірність доходів. До 

економічних причин можна віднести стан економіки країни. Закономірною є тенденція 

збільшення тінізації економіки під час кризових явищ. Однією з основних причин є 

недосконалість податкової системи країни. Надмірний податковий тягар спричинює перехід 

грошей «у тінь». Крім того, податкові механізми не є досить чіткими, що також є причиною 

тінізації економіки. Платник податків порівнює економічні наслідки ухилення від податків та 

санкції, які призначаються за їхнє  відхилення. Чим вища податкова ставка і нижчий розмір 

санкцій, тим вища економічна мотивація від ухилення.  

Політичні причини. Політична нестабільність провокує суб’єктів економічної 

діяльності до приховування доходів. Крім того, політичні причини впливають на економіку, 

стан якої також прямо впливає на тінізацію. Бюрократія та «паперова тяганина» провокують 

на дачу хабара чи на перехід до тіньової діяльності. Саме тому корупцію необхідно віднести 

до однієї із рушійних сил тінізації економіки, адже в більшості випадків контролюючим 

органам відомо про тіньові схеми, а через корумпованість влади боротьба з цими схемами 

зводиться нанівець. Причина цього явища – низькі рівні заробітної плати державних 

службовців, та недостатньо жорстка відповідальність за скоєння таких злочинів. Корупція є 

дуже поширеним явищем у всіх владних сферах, правоохоронні органи та суди не є 

виключенням. Корупція перетворилась у величезну рушійну силу тіньової економіки, у якій 

задіяні державні службовці від найнижчих до найвищих рангів.  

До правових причин можна віднести те, що коли в людини з’явилася мотивація до 

здійснення тіньової діяльності, прогалини в законодавстві дають змогу реалізувати це на 

практиці. Досконалого законодавства не існує. Прогалини є в законодавстві більшості країн. 

І чим більше таких прогалин, тим більшу кількість людей вони спонукають до здійснення 

неофіційної чи незаконної діяльності. Тому рівень тінізації та корупції в країнах з таким 

законодавством є високим. Проблемою також є незначна відповідальність за скоєння як 

дрібних правопорушень, так і економічних злочинів, ухилення від сплати податків. Це дає 

змогу мінімізувати ризики при здійсненні тіньової діяльності.  

Морально-етичні причини носять також впливовий характер. Передусім це наше 

ставлення до тіньової діяльності. Якщо в країнах з розвиненою демократією суспільство 

засуджує таку діяльність, то в нашій країні це виглядає цілком нормальним явищем. Це 

свідчить про те, що тіньова економіка прижилася і проблема носить загальнодержавний 

характер [3]. 

Детінізація економіки вимагає злагодженої дії всіх гілок влади: законодавчої, 

виконавчої та судової. Саме тому повинна бути затверджена державна програма детінізації 

економіки, яка би передбачала реформу усіх гілок влади, що створила би умови для 

детінізації економіки. До таких умов слід віднести: легалізація вже існуючого тіньового 

сектору; недопущення тінізації легальних підприємств; стимулювання підприємницької 

діяльності; застосування жорстких адміністративних та каральних заходів; подолання 

корупції. Реальні дії повинні бути спрямовані на вдосконалення законодавства задля 

усунення бюрократії та корупції. Законодавство повинно демотивовувати від переходу до 

тіньової діяльності. В цьому повинна бути зацікавлена передусім влада. Наступним кроком 

повинна стати зміна фіскальної політики, спрямована на диференціацію ставок податку 

залежно від бази оподаткування. 

Таким чином, економіка України характеризується наявністю значного за обсягом 

тіньового сектору, який «підриває» ефективність державних механізмів стимулювання 

економіки, спотворюючи умови ведення діяльності. Неповноцінне функціонування ринкових 

механізмів, неефективне податкове адміністрування, незбалансована державна регуляторна 

та бюджетна політика, проблеми на ринку зайнятості, недоліки в діяльності судів та 
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правоохоронних органів, всеохоплююча корупція є головними чинниками тінізаціїї 

економіки. Тіньова економіка є причиною поглиблення наявних в економіці дисбалансів, 

залишаючись одним з найбільших викликів економічній безпеці держави, тенденції зміни 

яких сьогодні та в подальшому визначатимуть сценарії розвитку економіки країни. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТА 
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Розвиток глобалізаційних процесів, переміщення фінансових ресурсів між країнами 

відкривають можливості для фінансування економічного зростання. Через це збільшуються 

ризики виводу фінансових потоків в сферу тіньового обороту капіталів і ухилення від 

оподаткування. На сьогодні існують широкі можливості для маніпулювання вартістю при 

проведенні експортно-імпортних операцій. При цьому з’являється проблема контролю 

державних органів над об’єктивністю встановлення ціни у таких зовнішньоекономічних 

операціях, яка може бути вирішена за допомогою контролю над трансфертними цінами. 

В умовах глобалізації економіки помітнішою стає роль міжнародних компаній, 

підрозділи яких знаходяться на території декількох країн. Поширеною є практика 

використання трансфертного ціноутворення. Негативний вплив на рівень надходжень до 

бюджету має функціонування офшорних зон і ухилення від сплати податків. З метою 

збереження податкової бази особливої уваги потребує проблема регулювання трансфертного 

ціноутворення суб’єкта господарювання.  

За даними Національного банку України [1], більшість великих експортерів 

здійснюють операції через посередників, що розташовані у низькоподаткових юрисдикціях 

(Люксембург, Нідерланди, Швейцарія). Так, лише п'ятдесятьма найбільшими компаніями-

експортерами у 2015 році проведено операцій, що мають ознаки переміщення прибутку, на 

суму 14,4 млрд дол. США, що сягає 37,6% від загального експорту (38,2 млрд дол. США). 

Порівняння даних за 2012 та 2015 рр. дозволяє дійти висновку, що ефективних кроків із 

припинення уникнення від сплати податків за допомогою офшорних схем державою 

запроваджено не було. Лише за три роки рівень виведення прибутків за кордон збільшився з 

9,76 до 14,4 млрд дол. США (47 %). 

Об’єктивна необхідність проведення аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта 

господарювання пояснюються наявністю ризиків, таких як ризики проведення перевірок, 

ризики додаткового оподаткування і накладання штрафних санкцій як у разі самостійного 

нарахування податків, так і у разі нарахування при перевірці фіскальними органами. 

Державна фіскальна служба України в період 2015-2017 провела близько 50 перевірок 

контрольованих операцій, 43% з них – у сфері експорту сільгосппродукції. 

Якщо в 2016 за результатами перевірок було донараховано 76,5 млн грн податків і 

зменшено збитків на 205,2 млн грн, то вже за майже 9 місяців 2017 року донарахування 

податків складають 287,6 млн грн, а сума зменшених збитків – 1,9 млрд грн [2].  

Для кожної держави є необхідним розвиток ефективної системи 

зовнішньоекономічних відносин, що дозволяють інтегруватися у світове господарство. 

Глобалізація діяльності міжнародних компаній, переміщення через кордони товарів, робочої 

сили і капіталів зумовили існування трансфертного ціноутворення як поширеної схеми 

міжнародного податкового планування. У світових господарських зв'язках значне поширення 

набуло трансферне ціноутворення, яке використовується для заниження прибутку з метою 
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зменшення оподатковуваної бази. Зовнішньоекономічна діяльність побудована на різних 

формах і видах відносин між суб’єктами господарювання, які перебувають в різних 

юрисдикціях. Великий обсяг зовнішніх операцій проходить через офшорні країни, що 

призводить до недоотримання частини податків в бюджет країни. В експортно-імпортних 

операціях використовують маніпулювання із цінами таких операцій. Значна частина доданої 

вартості (що є різницею між внутрішніми й зовнішніми цінами) вивозиться з України та 

накопичується закордоном, а це, у свою чергу, є незалученим потенціалом економіки 

України. Для регулювання зовнішньоторговельної діяльності Україна використовує 

інструменти контролю трансфертного ціноутворення, зобов’язуючи суб’єкти 

господарювання декларувати певні операції. У зв’язку з цим виникає необхідність 

проведення аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання. Організація 

аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання дозволяє окреслити основні 

етапи аудиту та включає в себе наступні етапи: підготовчий етап, етап планування, етап 

безпосереднього здійснення аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання і 

заключний етап. 

Підготовчий етап аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання 

включає процес узгодження між сторонами умов та завдань аудиту. На етапі планування 

аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання визначається, що є 

предметом операції. Це може бути товар, нематеріальні активи, цінні папери, послуга, 

банківська послуга, фінансова послуга, робота тощо. Під час аудиту трансфертного 

ціноутворення суб’єкта господарювання аналізується тип операції, наприклад: купівля-

продаж, субпідряд, рента, опціон, перевезення, зворотний лізинг, факторинг, виконання 

технічних завдань. Стратегія проведення аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта 

господарювання розробляється виходячи із норм Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 300 «Планування» [3]. 

На етапі безпосередньо здійснення аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта 

господарювання аудитор перевіряє звіт про контрольовані операції і документацію з 

трансфертного ціноутворення. Суб’єкти господарювання, які у звітному році здійснювали 

контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції. Аудитор 

повинен перевірити наявність всієї необхідної інформації, а особливу увагу необхідно 

звернути на суму виявлених контрольованих операцій та вибір методу встановлення ціни. В 

випадку застосування методу ціни перепродажу, «витрати плюс» або чистого прибутку 

аудитор перевіряє значення показника рентабельності суб’єкта господарювання.  

На етапі здійснення аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання 

перевіряються: критерії пошуку зіставних операцій; вибір та обґрунтування методу 

визначення відповідності ціни принципу «витягнутої руки» для кожного типу господарської 

операції; алгоритм застосування методу; визначення рівня цін у контрольованих операціях; 

розрахунок діапазону цін/ринкового рівня рентабельності. 

На заключному етапі аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання 

аудитор узагальнює всю отриману інформацію, оцінює результат. Слід перевірити наміри 

керівництва суб’єкта господарювання щодо внесення коригувань в Декларацію з податку на 

прибуток. У разі застосування суб’єктом господарювання під час здійснення контрольованих 

операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право 

самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань 

за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету. На 

основі отриманих даних аудитор формує свою думку у вигляді аудиторського звіту, листа 

управлінському персоналу і рекомендаціям.  

Таким чином, для досягнення основної мети аудиту трансфертного ціноутворення – 

перевірки достовірності інформації з метою виявлення податкових ризиків, необхідно чітко 

спланувати проведення аудиторської перевірки. Аудит трансфертного ціноутворення 

суб’єкта господарювання включає в себе наступні етапи: підготовчий етап, етап планування, 

етап здійснення аудиту і заключний етап.  
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Сьогодні агропромисловий комплекс країни – це близько 3 млн. зайнятих у сільському, 

лісовому та рибному господарстві, 18,4% валової доданої вартості, з яких 4,7% - це харчова 

та переробна промисловість.  

Україна експортує продукцію сільськогосподарських виробників в 164 країни світу. І 

займає перше місце з експорту соняшникової олії, 3 місце – ріпаку, 4 місце – ячменю та 

кукурудзи, 5 місце – меду та горіхів без шкаралупи, 6 місце – пшениці, 7 місце – сої та м’яса 

бройлерів. 289 українських підприємств мають право експорту на ринки ЄС1. 

За часи незалежності вітчизняні сільськогосподарські підприємства пройшли період 

становлення та адаптації до нових економіко-правових умов функціонування, що викликані 

проведенням реформ. Але і на сьогодні відсутність чіткої державної політики щодо 

підтримки та регулювання аграрної сфери, часті зміни податкової політики щодо 

сільгоспвиробників, зволікання в проведенні земельної реформи, яка почалася у 1991 році, 

залишають невирішеними існуючі ризики та спричиняють виникнення нових загроз для 

виробників сільськогосподарської продукції. Дієвим механізмом у таких умовах є 

застосовувати бюджетування (планування) стратегічного розвитку на коротко-, середньо- та 

довгострокову перспективу, як інструмент забезпечення керованості фінансово-економічною 

безпекою сільськогосподарських підприємств. 

В сучасних умовах господарювання особливо гостро стоїть питання обґрунтування 

захисту економічних інтересів сільськогосподарських підприємств (Україна за перший 

календарний місяць 2019 року вичерпала квоти на безмитні поставки цукру в ЄС2), а також 

прийнятих стратегічних рішень. Євроінтеграційні процеси, висувають низку вимог до 

підприємств України (Єврокомісія підтвердила досягнення принципової домовленості з 

Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити 

неконтрольоване ввезення курятини в ЄС3), які змушені адаптуватися до зростання рівня 

конкуренції та шукати адекватні рішення щодо виникаючих проблем і шляхів зниження 

загроз своєї діяльності, обумовлені невизначеністю та ризиками.  

На жаль, сучасні наукові економічні дослідження діяльності національних підприємств 

не дають цілісного уявлення про фінансово-економічну безпеку діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Зокрема, практично відсутнє уявлення про характер 

функціонування економічної системи в агресивному середовищі та механізми забезпечення 

економічної безпеки підприємства в умовах євроінтеграції та глобалізації бізнесу в цілому. В 

умовах протекціонізму постає проблема забезпечення економічної безпеки національних 

сільськогосподарських підприємств, оскільки від її вирішення залежить економічна безпека 

та зростання національної економіки. 

Метою забезпечення фінансово-економічної безпеки сільськогосподарських 

                                                           
1
 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mozhemo-dovesti-dolyu-agrovirobnictva-do-25-vvp-volodimir-grojsman 

2
https://agropolit.com/news/11258--u-sichni-2019-roku-ukrayina-vicherpala-kvoti-na-bezmitni-postavki-tsukru-v-yes 

3
 https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/03/15/7094003/ 
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підприємства має стати система протидії реальним і потенційним загрозам, розробка 

превентивних заходів щодо усунення чи мінімізація яких, має забезпечувати суб'єкту 

господарювання функціонування в нестабільних умовах зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Практичний досвід та наукові дослідження, дають можливість стверджувати, що 

бюджетування є необхідною складовою управління діяльністю підприємств (в т. ч. 

агропромислового комплексу), яке спрямоване на поетапну трансформацію стратегічного 

планування в систему поточних бюджетів, послідовне виконання яких сприятиме 

досягненню стратегічних цілей підприємства. 

Впровадження системи бюджетування на підприємстві передбачає наступні необхідні 

та достатні передумови: 

- визначення принципів бюджетування, що дозволить розробити відповідну 

методологічну і методичну базу розробки, обліку, контролю й аналізу виконання зведеного 

бюджету; 

- відповідна кваліфікація менеджменту підприємства; 

- бачення інформаційної бази про діяльність підприємства, тобто створення на 

підприємстві відповідної системи управлінського обліку. 

Дослідивши практичні надбання та теоретичні напрацювання серед основних функцій 

бюджетування доцільно виділити наступні: координаційна; інформаційна; прийняття рішень 

і делегування повноважень; комунікативна; оцінка діяльності; прогнозна; мотиваційна. 

Для оцінки ефективності роботи підрозділів і ефективності бюджетування слід 

проводити аналіз відхилень фактичних результатів від планових. Існують різні способи 

такого аналізу, найбільш розповсюдженим з яких є факторний аналіз відхилень. 

Найважливішими аспектами обліку витрат по центрах відповідальності є встановлення 

нормативних витрат і оцінка результатів шляхом порівняння фактичних витрат з 

нормативними.  

Відхилення є наслідком зміни трьох основних факторів: обсягу виробництва, цін на 

ресурси і норм витрати на одиницю випуску, причому всі фактори впливають одночасно. Це 

можна пояснити наступним:  

- не дотримання запланованих обсяги виробництва; 

- зміни ціни на ресурси; 

- зміни норм витрат, тощо. 

Для ефективного оперативного управління необхідно виявити причини та умови 

відхилень (визначити, які відхилення якими факторами викликані; встановити 

відповідальних за відхилення; прийняти рішення, що дозволяють уникнути небажаних 

відхилень у майбутньому). Для цього на практиці використовують метод ланцюгових 

підстановок.  

Оперативний бюджет містить показники, які відбивають стратегічні цілі підприємства. 

Але у процесі господарської діяльності виникають непередбачувані обставини, що 

призводять до відхилень між бюджетними і фактичними показниками. Для виявлення 

відхилень і своєчасної та адекватної реакції на них здійснюється бюджетний контроль. 

Бюджетний контроль передбачає зіставлення фактичних результатів з бюджетними 

показниками, аналіз відхилень і внесення необхідних коректив. Завдання бюджетного 

контролю акцентувати увагу менеджера саме на значних відхиленнях, що вимагають більш 

детального аналізу. Це дозволяє впровадити в системі управління керування за 

відхиленнями. 

Керування за відхиленнями - це принцип управління, відповідно до якого менеджер 

концентрує увагу тільки на значних відхиленнях від бюджету і не звертає уваги на 

показники, що виконуються у встановлених межах. 

Підсумовуючи можна зробити наступні висновки: 

- незважаючи на інформатизацію (автоматизацію) виробничих та управлінських 

процесів, аграрні підприємства мають суттєві проблеми з отриманням неупередженої, повної 

й достовірної інформації для обґрунтування та прийняття рішень щодо забезпечення 

фінансово-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств й стратегічних 
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управлінських рішень в цілому; 

- для забезпечення ефективного управління стратегічним розвитком, а відповідно 

фінансово-економічною безпекою, сільськогосподарських підприємств – визначальним є 

створення адаптивної, динамічної системи інформаційно-аналітичного забезпечення потреб 

управління; 

- основою відображення всієї сфери внутрішнього потенціалу підприємства та 

передбачення й ідентифікації змін зовнішніх тенденцій є обліково-аналітична система 

підприємства; 

- процес бюджетування є невід’ємною складовою стратегічного управління та виступає 

потужним інструментом планування, обліку, аналізу та контролю діяльності 

сільськогосподарського підприємства, який значно покращує результати його діяльності та 

забезпечує інформаційні потреби менеджменту в управлінні фінансово-економічною 

безпекою підприємства в умовах невизначеності та ризику. 
 

ФІНАНСОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Новик Н. 

      студент 1-го курсу магістратури групи МФ - 141 

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

Науковий керівник к.е.н., доцент Семченко-Ковальчук О.Б. 

 

Сучасний етап розвитку визначається глобалізацією економічного життя, 

поглибленням всесвітнього поділу праці, активізацією процесів інтеграції національних 

економік до світового господарства і світового фінансового ринку. А з огляду на те, що 

фінансові операції є відображенням та своєрідною квінтесенцією тих процесів, що 

відбуваються у реальному секторі економіки, ступінь інтеграції України до світової 

економічної системи передусім визначається її інтеграцією до міжнародних фінансових 

ринків та участю у фінансовій глобалізації. Різке зростання світових фінансових потоків, 

поза будь-яким сумнівом, є одним з найважливіших явищ в поточній світовій економіці. Для 

обслуговування цих операцій використовуються новітні системи зв'язку та інформації, що 

розширює базу взаємодії між фінансовими ринками окремих країн. 

Глобалізація світових фінансових ринків забезпечує фінансово-економічну 

стабільність країни за рахунок результативного застосування реальних інвестиційних 

потоків, наслідком чого є взаємозв’язок країн, що призводить до трансформації 

функціонування фінансових ринків. Умови світогосподарської діяльності, докорінно 

змінилися завдяки спроможності фінансових потоків миттєво переміщатися у міжнародних 

електронних мережах [1]. Головною умовою функціонування світової економіки виступає 

глобальний фінансовий ринок, оскільки він забезпечує свободу пересування капіталів та 

фінансових активів у міжнародному масштабі.  Усе це зумовлює актуальність проведення 

дослідження фінансових ринків в умовах глобалізації. 

Сучасний розвиток світової економіки характеризується низкою тенденцій, які, своєю 

чергою, безпосередньо впливають на розвиток як національних, регіональної та світової 

фінансової систем, так і міжнародних фінансів загалом. Відповідно для країн, що прагнуть 

найскорішої інтеграції до світового господарського комплексу, вкрай необхідним є вивчення 

та аналіз особливостей розвитку світового фінансового ринку та формування світових 

фінансових потоків за сьогодення. Поряд із цим уже заявив про своє існування ще один 

процес – глобалізація, що характеризується формуванням більш зрілого порівняно з 

інтернаціоналізацією рівня міжнародних економічних зв’язків та інших форм і способів 

людського спілкування та співіснування.  

Метою дослідження є узагальнення особливостей становлення та специфіки розвитку 

глобального фінансового ринку, охарактеризувати позитивні та негативні тенденції розвитку 

фінансових ринків в умовах глобалізації. 

Об’єктивною ознакою сучасної світової економіки стають інтеграційні процеси між 

державами. При цьому, на сучасному етапі, найбільш динамічно розвивається саме 
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фінансовий компонент даних процесів, що отримав назву фінансової глобалізації, яка багато 

в чому визначає напрями економічного розвитку всіх країн світу. Відповідні тенденції у 

міжнародній економіці створюють умови для докорінних змін у фінансовій діяльності, 

виникнення нових форм інтеграційних зв’язків, призводять до появи могутніх міжнародних 

фінансових установ, здатних контролювати величезні обсяги фінансових ресурсів та 

визначати напрями розвитку окремих країн [2]. 

Глобалізація як економічна категорія є процесом інтеграції національних економік та 

суспільств унаслідок збільшення вільних потоків ідей, людей, товарів, послуг та капіталу, 

виведення на новий рівень розвитку міжнародних продуктивних сил та виробничих 

відносин, факторів виробництва, які використовуються у світовому просторі, динамічних 

змін та впровадження новітніх технологій, корегування стратегії розвитку сучасних 

світогосподарських зв’язків, посилення взаємодії національних економік на базі сучасних 

інформаційних технологій. Сьогодні глобалізація формує нові жорсткі умови розвитку 

світової економіки, впливає на інтернаціоналізацію виробництва, транснаціоналізацію 

господарської діяльності, а також формує глобальні фінансові ринки. Саме фінансові ринки в 

умовах глобалізації є головною умовою функціонування світової економіки, оскільки даний 

процес забезпечує свободу руху капіталів та інших фінансових об’єктів у світовому 

масштабі. Глобалізація фінансових ринків – це природний економічний процес у світовій 

економіці, який сприяє перетворенню світового господарства в єдиний ринок товарів, 

послуг, економічних ресурсів, робочої сили та знань [3, с. 229]. 

Сьогодні в області фінансів процеси глобалізації просунулися набагато далі, ніж в 

інших сферах суспільного життя. Фінансова глобалізація набула ознак складного та 

розвиненого процесу, який: по-перше, є результатом поглиблення фінансових зв’язків 

країни, лібералізації цін та інвестиційних потоків, створення глобальних транснаціональних 

фінансових груп, а, по-друге, проявляється в інтеграції фінансових інститутів в глобальну 

фінансову систему, в розповсюдженні фінансових інновацій, що призводять до зміни 

міжнародного бізнесу, у тому числі банківського, в зростаючому впливі глобальних 

валютно-фінансових інститутів на відтворювальні процеси в світовому господарстві та 

звичайно ж у всіх національних економіках. При цьому фінансові посередники (банки, 

страхові компанії, лізингові компанії та ін.) є стимуляторами або «двигунами» глобалізації 

завдяки новітнім сучасним інформаційним технологіям [4]. Провідними факторами 

глобалізації фінансових ринків є: наявність вільного руху капіталу між країнами; 

лібералізація і дерегулювання фінансових ринків; конкуренція за доступ до капіталу та 

пошук нових можливостей; мінливість і нестабільність ринків, особливо в країнах, що 

розвиваються; розвиток інформаційних технологій; стандартизація фінансових продуктів і 

фінансові інновації. 

Аналізуючи світову практику регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації, 

виділяють такі моделі регулювання [1]: 

– пряме урядове контролювання: держава безпосередньо регулює процеси 

функціонування та розвитку фондового ринку (Ірландія, Нідерланди, Португалія); 

– державне регулювання здійснюється фінансово-банківським установами: розвиток 

фондового ринку підконтрольний банківському сектору, оскільки комерційні банки є 

головними учасниками ринку цінних паперів (Німеччина, Бельгія, Данія); 

– спеціально створені заклади здійснюють управління: спеціальний орган, який має 

широке коло повноважень, об’єднує представників різних міністерств і відомств (США, 

Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія). 

Головним чинником глобалізації сучасного фінансового середовища є лібералізація 

міжнародних валютно-кредитних відносин та фінансових ринків. За останнє десятиріччя 

уряди багатьох промислово розвинутих країн значно зменшили своє втручання в операції на 

внутрішніх фінансових ринках. У Великобританії, наприклад, було послаблено контроль над 

ринком капіталу, проведено суттєву реформу ринку акцій, у Японії здійснено серйозні кроки 

з лібералізації ринку іноземної валюти та внутрішнього фінансового ринку. Дерегулювання 

ринку капіталу дало можливість власникам фінансових активів швидко переводити їх з 
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однієї країни в іншу і, таким чином, оперувати по суті у глобальному фінансовому 

середовищі [5]. 

Внаслідок глобалізації економіки посилюється суперечливість ролі новітнього 

світового ринку фінансів. З одного боку, глобалізація забезпечує підвищення ефективності 

світового господарства, економічного і соціального прогресу, а з іншого – зменшує 

зацікавленість широких верств населення у всьому світі, а також держав, які не входять до 

клубу розвинених країн. Глобальний фінансовий ринок виступає нешаблонним 

«барометром», який дає змогу визначити ринкове благополуччя, оскільки на даному ринку 

формується позичковий відсоток як загальний еталон ефективності інвестицій у будь-який 

сектор виробництва чи галузь економіки, а також курси валют та цінних паперів [1]. 

Україна поступово інтегрується до міжнародних фінансових ринків і наслідки 

глобалізаційних процесів стають дедалі відчутнішими для української фінансової системи та 

ринку фінансових послуг зокрема. Позитивні чи негативні зміни в економіці країни від 

глобалізаційних процесів залежать від рівня розвитку економіки країни та ринку фінансових 

послуг зокрема. Чим більш стабільнішою та ефективнішою буде вітчизняна фінансова 

система та фінансовий ринок, тим більш ефективнішим буде процес глобалізації для 

економіки. В Україні потрібно розробити таку економічну політику, яка буде здатною 

протистояти викликам фінансової глобалізації та дозволить уникнути негативні наслідки 

цього процесу. 

У стратегічній перспективі Україна має повністю інтегруватися до глобальної 

фінансової системи та стати її повноправним учасником, але це створює нові умови 

функціонування внутрішнього фінансового ринку, нові правила поведінки українського 

бізнесу, нові принципи державного управління тощо. У таких умовах необхідна розгорнута, 

цільова підготовка України, її фінансової системи, а також окремих учасників ринків 

фінансових послуг до глобальних правил функціонування. Зауважимо, що це має 

відбуватися з урахуванням національних інтересів та інтересів українського бізнесу в цілому, 

без загрози економічній та фінансовій безпеці держави [6]. 

Фінансовий ринок постійного оновлюється, має досить динамічну структуру, як 

валютну (здійснюється поступове змінення валютної структури глобальних фінансових 

ринків через створення та поступове розширення валютних блоків навколо провідних країн 

світу), так і функціональну (відбувається зміна структури інструментів фінансів на зиск 

інструментів реального сектору – корпоративні цінні папери та їх похідні). Про оновлення 

фінансових інституцій свідчить створення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій 

(АБІІ), Нового банку розвитку БРІКС (НБР БРІКС), Фонду Шовкового шляху (ФШП). 

Азіатський банк інфраструктурних інвестицій був заснований у грудні 2015 р. за ініціативою 

Китаю як інструмент, покликаний стимулювати інвестиції в транспортну, енергетичну, 

телекомунікаційну інфраструктуру країн Азії. Його статутний капітал становить 100 млрд. 

дол. США, який розділений на 1 млн. акцій номінальною вартістю 100 тис. дол. США. 

Найбільшими акціонерами Азіатського банку інфраструктурних інвестицій виступають 

Китай (26,06%), Індія (7,5%) і Росія (6%). За останні три роки сфера впливу організації 

перестала концентруватися в Азії, прийнявши глобальний  характер. Кількість членів 

Азіатського банку інфраструктурних інвестицій у 2017 р. збільшилася з 57 до 84 країн, серед 

яких – країни Азії, Європи, Африки, Латинської Америки. Новий банк розвитку БРІКС – 

міжнародна фінансова організація, створена країнами – учасницями БРІКС (Росія, Індія, 

Китай, Бразилія і ПАР) для нарощування взаємних інвестицій і фінансування проектів у 

сферах розвитку інфраструктури та сталого розвитку [3]. 

Глобалізація фінансових ринків залежить від радикальних змін ролі фінансового 

сектора в розвитку світового господарства, який виступає складною системою, учасники якої 

мають змогу забезпечити самостійний обіг фінансових активів не незалежно від обсягів обігу 

реальних товарів. 

Отже, глобалізація світових фінансових ринків є важливою умовою розвитку світової 

економіки, результатом якої є зростання рівня фінансової взаємозалежності. Підвищення 

уваги до проблем розвитку даної сфери та визначення шляхів щодо оптимізації роботи ринку 
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фінансового сектора сприятимуть залученню інвестиційних ресурсів, які призведуть до 

ефективного функціонування національної економіки. 
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В Україні зараз існує багато причин, які рухають розвиток економіки України більш 

тернистим шляхом, однією із ключових проблем в умовах кризи є банківська система, в 

розрізі банківського нагляду, яка використовує неефективну політику управління у сфері 

банківської діяльності. Метою дослідження, використовуючи ефективні інструменти та 

досвід розвинутих країн, є розробка рекомендацій в умовах загострення кризових тенденцій 

у сфері банківського нагляду задля покращення стану економіки України. 

Згідно з Законом України «Про Національний банк України» [1], стаття 1 визначає, 

що банківське регулювання є однією із функцій Національного банку України, яка полягає в 

створенні системи норм, що регулюють діяльність банків та визначають загальні принципи 

банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду і відповідальність за 

порушення банківського законодавства. Під банківським наглядом Закон розуміє систему 

«контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на 

забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк 

України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з 

метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та 

кредиторів банку». Схоже визначення цілей банківського нагляду дає стаття 67 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» [2]. В абзаці 6 вказується, що Національний 

http://zt.knteu.kiev.ua/files/2014/3(74)/uazt_2014_3_12.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1165
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банк України «застосовує заходи впливу за порушення вимог законодавства щодо 

банківської діяльності».  

Дослідники у цій сфері у загальному притримуються вищезгаданих законодавчих 

положень. Розбіжності виникають насамперед при відмежуванні дефініцій банківського 

регулювання та нагляду. Зокрема, Міщенко В. [3] під регулюванням банківської діяльності 

розуміє насамперед створення відповідної правової бази, тобто розробку та ухвалення 

законів, що регламентують діяльність банків, а також ухвалення відповідними установами, 

уповноваженими державою, положень, що регламентують функціонування банків, у вигляді 

нормативних актів, інструкцій, директив.  

Законодавчі і нормативні положення визначають такі межі поведінки банків, які 

сприяють надійному та ефективному функціонуванню банківської системи. Банківський 

нагляд визначається ж як «моніторинг процесів, що мають місце у банківській сфері на 

різних стадіях функціонування банків, а саме: створення нових банків та їх установ, 

діяльності банків, реорганізації та ліквідації банків». Для цього орган нагляду має 

повноваження застосувати до банків примусові та непримусові заходи впливу.  

Любунь О. [4] визначає банківське регулювання як систему заходів, за допомогою 

яких центральний банк забезпечує стабільне, безпечне функціонування банків та запобігає 

дестабілізуючим процесам у банківському секторі.  

Основною метою банківського нагляду вважається своєчасне реагування на 

порушення та негативні тенденції у діяльності комерційних банків з метою їх нормалізації, 

укріплення фінансового стану, підтримки стабільності та надійності як кожного банку 

зокрема, так і банківської системи у цілому. Вирішення саме цих завдань дасть необхідний 

поштовх для посилення надійності банківської системи та забезпечити динамічний розвиток 

економіки України. 

Основними принципами організації банківського нагляду повинні бути не лише 

постійне вдосконалення нормативного та методичного забезпечення наглядових процесів та 

вдосконалення наукового, матеріального-технічного та кадрового забезпечення банківського 

нагляду, а ще й постійне підвищення кваліфікації спеціалістів банківського нагляду, з 

безпосереднім використанням досвіду інших країн, запровадження міжнародних стандартів і 

кращої практики банківського нагляду, в тому числі посилення публічності та прозорості 

фінансового стану банків, широке використання механізмів ринкової самодисципліни зі все 

це з урахуванням необхідної багаторівневості системи нагляду за банками. 

Передумовою ефективної реалізації банківського нагляду є чітке врегулювання меж 

відповідальності, повноважень і цілей наглядового органу, який у свою чергу, повинен бути 

незалежним і юридично захищеним. Банківський нагляд може бути найбільш 

результативним та впливати на економічний стан тільки в тому випадку, якщо він 

здійснюється [5]:  

 у відповідному макроекономічному середовищі;  

 у режимі розумної та стійкої макроекономічної політики;  

 при добре розвиненій інфраструктурі;  

 за наявності процедур для ефективного розв’язання проблем, що виникають, і 

механізму, здатного забезпечити належний рівень системного захисту (або 

безпеки і надійності кредитних організацій). 

Виходячи з світового досвіду ефективного використання банківської системи, 

банківський нагляд залежить від рівня незалежності центрального банку, його власності та 

національних традицій, що з’явилися під час формування банківської системи. Науковці 

виділяють три типи організації наглядової діяльності:  

 банківський нагляд здійснюється в рамках центрального банку (Італія, 

Великобританія, Греція, Іспанія, Україна, Казахстан);  

 повноваження щодо банківського нагляду розподіляються між центральним 

банком та іншим державним органом (Німеччина, США); 

 система банківського нагляду взагалі виключає участь центробанку в цьому 

процесі: органи банківського нагляду відокремлені від центрального банку 

(Швейцарія, Канада, Швеція, Данія, Австрія). 
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Враховуючи розвиток банківського регулювання слід здійснити реформування органу 

банківського регулювання, яким являється Національний банк України. Серед розвинених 

держав – США, Канада, Франція, Швейцарія, існує тенденція до створення незалежного 

органу банківського регулювання, або розподіл регулятивних повноважень між центральним 

банком та іншими органами, замість усталеного надання таких повноважень лише 

центральному банку. Всі ці зміни можуть бути ефективно використані при кропіткий праці 

над банківською системою України при довгостроковому збережені результатів змін та їх 

вдосконалення.  

Таким чином, на даному етапі економічного становища проблема розробки та 

реалізації ефективної системи банківського нагляду є необхідниим кроком відродження 

економічного становища України і це має особливе значення зважаючи на такі фактори: 

нестабільний характер економіки; незавершеність процесу ринкової трансформації 

банківського сектору; недостатній досвід діяльності банків в умовах ринкової економіки; 

ризикована практика банківської діяльності; недостатній рівень банківського капіталу та 

резервів на покриття ризиків з огляду на потреби економіки та якість активів банків; 

неадекватність системи внутрішнього контролю та аудиту в банках; стан банківської 

системи. 
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У сучасному бізнес-світі кожне підприємство, виробництво функціонує за певною 

системою і порядком. Однією з них є система LEAD, яка є досить успішною і дієвою. Варто 

почати взагалі з самого визначення. LEAD – це система підвищення ефективності 

виробництва. Кожна літера цієї абревіатури позначає основні складові успіху системи: 

 Learn (вчись) – для поліпшення особистих навичок потрібно навчатись в один одного; 

 Engage (залучайся) – потрібно залучати всіх у процес покращення, співпрацювати, 

проявляти відкрите лідерство; 

 Analyze (аналізуй) – варто аналізувати і знаходити саме джерело проблеми. Пріорітет 

має бути наданий тим проектам, які призведуть до підвищення прибутковості 

бізнесу; 

 Do (дій) – важливим є діяти і постійно бути в пошуку нових можливостей для 

вдосконалення. Не боятися робити помилки! 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://bankografo.com/bazel-ii-i-bazel-iii-u-chomu-riznitsya.html


67 

Дана система ставить перед собою досить важливі завдання, і, на нашу думку, саме 

через це має досить широку сферу застосування. Ті установи, які обирають використання 

системи LEAD, є націленими на: 

 підвищення результатів діяльності, зниження затрат, зростання прибутку в 

довгостроковій перспективі; 

 виявлення і розвиток потенціалу усіх без винятку працівників; 

 залучення усіх робітників до процесу вдосконалення виробництва через 

самовдосконалення; 

 підвищення мотивації персоналу; 

 покращення комунікацій між відділами; 

 вироблення спільних інструментів роботи; 

 впровадження стандартизації і полегшення процесів. 

Дієвість впровадження будь-якої системи організації роботи на підприємство також 

відбувається за рахунок її інструментів. На нашу думку, основною складовою успіху LEAD є 

простота і досяжність її методів. Розглянемо основні з них: 

 робочі команди. Як відомо, основною силою виробництва є його робочі кадри. От і 

впровадження системи LEAD на підприємство починається саме з організації 

структури колективу. В установі, яка діє на принципах LEAD, створюються робочі 

команди. Це групи з 4-6 людей, які займаються рішенням конкретних задач, котрі 

направлені на підвищення ефективності, або на покращення умов праці. У склад 

робочих команд входять працівники з різних підрозділів (такий метод забезпечує 

різносторонність поглядів для генерування нових ідей). Серед учасників обирається 

лідер (ним може бути як керівник підрозділу, так і звичайний працівник); 

 5S «порядок» – націлений на упорядкування і організацію робочого місця: 

 Sort (сортуй): 

1) сортування усіх предметів на використовувані в роботі і невикористовувані; 

2) позначення всі затребуваних предметів і їх розміщення і спеціально відведену зону; 

3) приладдя, яке не знадобилось впродовж певного часу, підлягає утилізації; 

 Systematize (систематизуй): 

1) кожен предмет повинен мати власне місце зберігання, яке, у свою чергу, має 

відповідати таким параметрам, як: доступність, наглядність і безпечність; 

2) для усунення зайвих рухів місце зберігання має бути як можна ближче до місця 

використання; 

3) використовування візуальної розмітки (границі зон розміщення предметів мають бути 

оконтуровані і підписані); 

 Shine (відточуй): 

1) розробка заходів по прибиранню робочої зони; 

2) розподілення відповідальності; 

3) контроль за виконанням; 

 Standardize (стандартизуй): 

1) установлення і розробка стандартів по утриманню робочого місця в 

чистоті; 

2) проведення навчання; 

 Sustain (підтримуй) – заохочення колег за ініціативу і дотримання правил; 

 5 WHY аналіз. Як вже було сказано, основним з завдань системи LEAD є аналіз і 

усунення не наслідків проблеми, а саме джерела. Цей метод використовується як раз 

для виявлення фундаментальних причин труднощів. Процедура проведення 

заключається в наступному: 

1) виявлення відправної точки, тобто проблеми високого рівня, яка підлягає подальшому 

аналізу; 

2) виявленням причин, які відповідають більш низькому рівню; 

3) для кожної виявленої причини варто поставити запитання: «Чому саме вона слугує 

причиною виникнення першочергової проблеми?»; 
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4) після кожної відповіді на поставлене питання задавати його потрібно знову і знову до 

тих пір, доки ніяких відповідей не залишиться; 

 діаграма «Ішикава» або «4М аналіз» – метод виявлення першочергової проблеми має 

дещо спільне з «5 WHY аналіз», але з однією особливістю: 4М аналіз поділяє можливі 

причини виникнення проблеми по 4-х джерелах виникнення, а саме:  

1) Man (проблема викликана некомпетентністю, халатністю працівників); 

2) Machine (проблема викликана несправністю устаткування); 

3) Method (проблема викликана відсутністю чітких інструкцій, правил або методів, які 

використовують у роботі); 

4) Materials (проблема викликана неякісною сировиною, готовою продукцією чи 

матеріалами пакування); 

 візуалізація – це будь-який засіб, котрий інформує про те, як має виконуватись робота. 

Це таке розміщення інструментів, тари і інших індикаторів, при яких кожен працівник з 

першого погляду зможе зрозуміти стан системи. Найбільш часто використовувані 

методи візуалізації: 

1) контурування – спосіб показати, де мають зберігатись інструменти і інше необхідне 

приладдя; 

2) кольорове маркування – вказує, для чого конкретно використовуються ті або інші 

деталі, інструменти; 

3) графічні робочі інструкції – у максимально простій і доступній формі описують робочі 

операції і вимоги по якості на робочому місці; 

4) ярлики – один з найбільш поширених методів маркування проблемних процесів, 

ділянок, вузлів. Метою цього методу є оповіщення про наявність проблеми до тих пір, 

поки її не ліквідують. Залежно від критичності, ярлики бувають: червоні (підлягають 

утилізації, знищенню), жовтий (некритична невідповідність) і зелений (всі якісні 

показники в нормі). 

Таким чином, якщо говорити про користь LEAD для працівників, то використання 

набору інструментів і методик системи дає можливість організувати робочі процеси таким 

чином, щоб забезпечити максимально якісне, швидке і з мінімальними трудовими затратами 

виконання роботи кожним працівником підприємства. Наприклад, яким чином можна 

знизити енергозатрати на виконання однієї і тієї ж роботи? Відповідь проста: коли робоче 

місце і методика виконання організовані з максимальним комфортом для персоналу, який її 

виконує. Лише при таких умовах складні задачі будуть виконуватись з максимальною 

ефективністю.  

 

STARTUP – THE NEW CONCEPT OF INNOVATION 
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Chernihiv National University of Technology (Chernihiv, Ukraine) 

 

Nowadays the innovation economy is rapidly developing in the whole world and also in 

Ukraine. The innovations and startups are about creative thinking that exactly youth usually has. 

There are creative youth in search of innovations for modernization of existing projects.  

Entrepreneurs, universities and the country are interested in innovative and startup economy. Many 

projects have already been implemented in our country included public and private organizations as 

well as in academic environment, for example, ―Ukrainian Support Fund Entrepreneurship ", state 

projects of technoparks, HappyFarm and GrowthUP business accelerators, ―Academy 

Entrepreneurship and Management "[1, p. 9]. 

In 1939 in the United States, near San Francisco, which was the center of new technology 

development, students from the University of Stanford, David Packard and William Hewlett , 

developed the idea, tested it and named their project as a startup. Today, this project is known as a 
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huge company producing computers, laptops, office equipment and related software. It has 

the HP logo, or Hewlett-Packard . 

The classic definition of the concept of startup was formulated by the successful American 

startuper Steve Blank. According to him, startup is a temporary organization in search of a scalable-

repeatable-profitable business model. 

The startup overcomes several basic steps. Steve Blank has described the model for the 

gradual development of the startup and the careful spending of investment funds [2] (chart 1). 

Chart 1 

Steps of the model for the gradual development of the startup and the careful spending of 

investment funds 

Stage What is it? What is needed? Financing 

The origin of 

the startup 

(pre-seeding) 

Formulated idea, 

developers, like-minded 

people team. 

Preparing a development 

plan, testing a product, 

searching for investors. 

The minimum level of 

personal finance use, family 

involvement, 

friends; business incubator. 

Setting up a 

startup (seed) 

 

Working version 

(prototype, mvp) of the 

product, operating team, 

detailed marketing plan for 

development. 

Implementation of the 

product on the market / 

engagement of users, 

advertising, search of 

large investors. 

Medium level, third-party 

investors, business angels, 

crowdfunding. 

Early 

development 

(A-version) 

The operating company, 

profit, a prominent place on 

the market / popularity 

among users. 

Work out version, 

correction of defects, 

promotion of the product 

to the market. 

High level: venture funds, 

investment companies, 

private investors, business 

accelerator. 

Startup 

extension 

(closed beta 

version) 

Finished functional 

product, stable profit, 

serious management, 

advertising. 

Concluding long-term 

contracts with partners, 

expanding the network, 

increasing the number of 

users. 

Distribution of shares 

between founders and 

investors, search of a large 

investor. 

Maturity of the 

project (open 

Beta) 

Leading place in the 

market, well-established 

work, high profitability. 

Issue of shares, search of 

the buyer of the finished 

business. 

Complete self-sufficiency of 

the company 

Source: [2] 

Israel is one of the world startup centers. The most important element of the Israel startup 

ecosystem is universities. Of course, this is a source of trained people for startups. In the 

universities of Israel many ideas, innovative projects, business projects are born, which then turn 

into startups. Universities provide pleasant areas for making independent decisions and creating 

startups. These areas include equipped laboratories, conditions for brainstorming, encouraging 

interesting ideas and creative approaches to solving problems. In equipped labs students can work 

on this ideas. They also can find like-minded people and form a team to make the models of their 

new products there. Leading high-tech companies and investors constantly keep in touch with 

universities [3].    Ukraine is also developing the startup ecosystem within 

it. One of the examples of such organizations which support the Ukrainian startup ecosystem among 

students is YEP! CEO of this organization, Andrii Zaikin thinks that students with their intellectual 

potential is the driving force of the economy of any country, and universities are the main 
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mechanism of development and stimulating this force. YEP is a network of academic startups 

incubators. Their goal is to develop an ecosystem of entrepreneurship and start-up culture among 

students through organizing educational events on startup topics and stimulating the development of 

a youth entrepreneurial community. This youth organization is introducing incubation and 

accelerating programs for student startups, and creating the infrastructure for students' ideas. YEP 

provides students with lectures, workshops, trainings and mentoring sessions among the network of 

experts - the leading one’s practices from Ukraine, Israel, USA, Estonia and Poland. In order to 

provide high-quality business education for youth, they organize online lectures and presentations 

for students of Ukrainian universities with experts in every university of the country. Moreover, 

they provide students with communication with startup community from around the world: funds, 

corporations, business angels, startup incubators and accelerators to stimulate the development of 

startup ecosystem [4]. 

Consequently, our country should work ok startup and innovative economy through 

developing the startup ecosystem especially in academic area because there it is concentrated the 

scientific and innovation activity. The government should learn foreign experience, for example, the 

Israel one and encourage youth to create the startups and engrain the innovative technologies by 

providing the necessary conditions. 
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Використання відновлюваних джерел енергії та зміна стратегічних орієнтирів з 

традиційної на відновлювану енергетику є нагальною вимогою сьогодення, особливо у 

контексті загальновизнаної світовим співтовариством концепції сталого розвитку [1]. 

Актуальність завдань з розвитку відновлювальних джерел енергії для України випливає з її 

євроінтеграційного курсу й міжнародних зобов’язань, взятих державою згідно з Угодою про 

асоціацію з ЄС. Все це можливо лише за рахунок раціонального використання продуктивних 

сил, до розуміння сутності та ролі яких в економічній науці виділяють декілька підходів. 

У найбільш широкому розумінні визначення продуктивних сил надається у працях 

німецьких вчених А. Мюллера та Ф. Листа, які під продуктивними силами розуміли усі 

духовні та тілесні надбання та здобутки, що має нація [2]. 

На думку американських вчених А. Сміта, Д. Рікардо, продуктивні сили — одне з 

основних понять класичної політичної економії. У цьому контексті історія розвитку людства 

являє собою процес зміни, розвитку і вдосконалення засобів праці, людей, їх виробничого 

досвіду, навичок до праці, вміння користуватися знаряддями праці. Тому рівень розвитку 

продуктивних сил виступає як найважливіший критерій і найбільш змістовний показник 

суспільного прогресу.  

Саму категорію «продуктивні сили» обґрунтував К. Маркс, який розумів під 

продуктивними силами перехід від найнижчих природних до суспільних, а потім і до 

найвищих загальних продуктивних, як стосовно природи самої людини, так і сил оточуючої 

його природи [3, с. 521]. Саме три форми продуктивних сил, які змінюються з історичним 

розвитком людства (природні, суспільні та загальні) виокремили К. Маркс і Ф. Енгельс [4].  

https://www.amazon.com/Four-Steps-Epiphany-Steve-Blank/dp/0989200507
https://www.amazon.com/Four-Steps-Epiphany-Steve-Blank/dp/0989200507
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З позицій класичної економіки, продуктивні сили — фактори, які забезпечують 

перетворення природної речовини відповідно до потреб людей, створюють матеріальні і 

духовні блага і визначають продуктивність суспільної праці [5]. 

Отже, сучасна наука під продуктивними силами розуміє систему факторів 

виробництва (земля, праця, капітал), яка забезпечує перетворення речовин природи, 

відповідно до потреб людей, безумовно, створює матеріальні та духовні блага і визначає 

зростання продуктивності суспільної праці.  

Саме систему факторів виробництва, першочерговим серед яких, є земля, що у 

широкому змісті означає усі використовувані у виробничому процесі природні ресурси, які 

поєднується з працею і капіталом. По-друге, праця як фактор виробництва - частина 

суспільства, яка безпосередньо зайнята в процесі виробництва, що є невід’ємною від 

людини, від її робочої сили і тому має соціальний і політичний аспект. По-третє, капітал, що 

включає в себе сукупність створеної минулою працею благ, є сукупністю майна, активів, що 

використовуються з метою отримання прибутку. А сам процес відновлення чинників, що 

обули використані у виробництві (природних та людських ресурсів, засобів виробництва) 

шляхом їх подальшого виробництва і є відтворенням - безперервне повторення процесів 

виробництва, розподілу, обміну і споживання.  

Беззаперечно, процес відтворення охоплює і головні фактори виробництва, а саме: 

землю (як природні ресурси), працю (як робочу силу) та усі види капіталу. 

В дисертаційному дослідженні автором більш детально характеризується процес 

відтворення з виокремленням екстенсивного, інтенсивного і змішаного.  

Таким чином, на засадах визначення теоретичних аспектів відтворення 

продуктивних сил можна стверджувати, що цей процес доцільно розглядати як безперервне 

відновлення всіх факторів виробництва з визначенням різних чинників: 

 природно-географічних ( які виступають природним середовищем розвитку 

економіки, дозволяє отримати соціально-економічну оцінку природних ресурсів території); 

 геополітичних (процес полягає в інтеграції продуктивних сил території в 

структуру світового економічного простору і міжнародного поділу праці на основі розвитку 

різних форм зовнішньоекономічних зв’язків; 

 демографічних (від них залежить чисельність населення, характер відтворення, 

його статевовікова та національна структура, розміщення населення, фізична та соціальна 

щільність, чисельність та склад трудових ресурсів, навантаження на працездатне населення 

за рахунок осіб молодших та старших працездатного віку, їх якісні характеристики, 

міграційний рух населення).  

Аналізуючи відтворення продуктивних сил в контексті відновлювальних джерел 

енергії, варто зазначити сприятливі фактори для розвитку ВДЕ в Україні: 

 потужний потенціал, що дає можливість заміщення 68,6 млн. т. нафтового 

еквіваленту, що становить близько 50 відсотків загального енергоспоживання в Україні
 
(за 

даними ІВЕ НАН України);  

 «зелений» тариф, що гарантується державою до 2030 року; 

 прив'язка «зеленого» тарифу до курсу євро; 

 гарантована купівля електроенергії ДП «Енергоринок» до 2030 року; 

 необхідність значних первинних капіталовкладень у будівництво нових 

потужностей. 

Однак існують і фактори, які уповільнюють розвиток: планування енергетичної 

інфраструктури, віддаленість від мереж, можливі законодавчі бар'єри на місцевому рівні та 

інше; періодичність генерування деяких відновлюваних джерел енергії, необхідність в 

наявності резерву; розвиток технологічний прогрес у сфері виробництва обладнання для 

відновлюваної енергетики (відновлювані технології ще не досягли піку свого розвитку). 

Дослідження даних проблем стане підставою для подальших наукових розвідок.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства, економіка займає важливе місце не тільки на 

підприємствах, фірмах, але й у повсякденному житті кожної людини.  На підприємствах 

мають місце поточні витрати фінансових (грошових) коштів, які у процесі господарювання 

здійснюють певний кругообіг (проходять грошову, виробничу й товарну стадії). 

Одним із найпоширеніших  видів інвестицій є фінансові інвестиції, або інвестування у 

фінансові інструменти, серед яких превалюють цінні папери, з метою одержання доходу 

(прибутку) у майбутньому. Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у 

фінансові інструменти, серед яких перевалюють цінні папери, із метою одержання доходу 

(прибутку) у майбутньому [1, с. 1-2].  

Згідно з п.п. 14.1.81 ст. 14 Податкового кодексу України [2] інвестиція – це 

господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, 

корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.  

Фінансові інвестиції – це господарські операції, що передбачають придбання 

корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів (п.п. 

14.1.81 ст. 14 Податкового кодексу України [2]).  

Фінансові інвестиції означають використання наявного капіталу для придбання 

(купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів. За умови такого інвестування має місце 

переміщення титулів власності, котрі дають право на одержання нетрудового доходу. У 

літературі з питань політичної економії капіталу у вигляді цінних паперів називається ще 

фондовим, або фіктивним капіталом, позаяк він не є реальним багатством і не має дійсної 

вартості (на відміну від капіталу, вкладеного в різні сфери і галузі суспільного виробництва). 

В умовах ринкової економіки з фінансових інвестицій найбільш поширеним є придбання 

акцій з метою одержання щорічного дивідендного доходу. За характером розпорядження 

вирізняють два види акцій: іменні та на пред'явника, а за розміром одержуваного доходу 

поділяються на звичайні та привілейовані [1, с. 36-42].  

Акція – це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у 

статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві 

та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини 

прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації 

акціонерного товариства. Привілейовані акції дають власникові переважне право на 

одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного 

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-119/article-17003
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-119/article-17003
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-119/article-17003
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товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати 

участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом. 

Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або кредитні 

відносини, визначають взаємини між особою, яка їх випустила (емітентом), та їхнім 

власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи відсотків, а 

також можливість передачі грошових прав іншим особам. Цінні папери можуть бути 

іменними або на пред’явника.   

Іменні цінні папери передаються здебільшого способом повного індосаменту 

(передатним написом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи), а цінні 

папери на пред’явника обертаються вільно. Дуже важливо знати, що цінні папери можна 

використати для здійснення розрахунків між суб’єктами господарювання або як заставу для 

забезпечення платежів і кредитів.   

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і 

підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у 

передбачений у ньому строк із виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено 

умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на 

добровільних засадах [3, с. 1-29].  

Казначейські зобов’язання України – вид цінних паперів на пред’явника, що 

розміщуються тільки на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення 

власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу. 

Випускаються три різновиди казначейських зобов’язань:  

 довгострокові – з терміном чинності від 5 до 10 років;  

 середньострокові – від 1 до 5 років;  

 короткострокові – до одного року [4, с. 44-46]. 

Ощадний сертифікат за формою і змістом – це письмове свідоцтво банку про 

депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення 

встановленого строку як самого депозиту, так і відсотків на нього. Ощадні сертифікати 

можуть бути строковими (під певний договірний відсоток на визначений термін) або до 

запитання, іменними та на пред’явника.  

Вексель є окремим видом цінних паперів, який засвідчує безумовне грошове 

зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити після настання строку визначену суму 

грошей власнику векселя (векселедержателю). Розрізняють простий і переказний [5, с. 55-

59].    

Таким чином, сукупність різних видів цінних паперів, що випускаються і перебувають 

в обігу в Україні, поділяють на три групи. До першої з них належать пайові цінні папери, за 

якими емітент не несе зобов’язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які 

засвідчують участь у статутному фонді, надають їхнім власникам право на участь в 

управлінні справами емітента та одержання частини майна за ліквідації емітента. Друга 

група охоплює боргові цінні папери, за якими емітент бере на себе зобов’язання повернути у 

визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їхнім власникам 

права на участь в управлінні справами емітента. Третю групу становлять похідні цінні 

папери, механізм обігу яких зв’язаний із пайовими і борговими цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами чи правами щодо них.    
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У сучасних умовах розвитку й оздоровлення українського законодавства починаються 

зміни, що пов’язані з обліком, контролем, збереженням, використанням лікарських засобів та 

медичних виробів у закладах охорони здоров'я. Так, з 2 січня 2019 року набув чинності Наказ 

Міністерства охорони здоров’я „Про внесення змін до Методичних рекомендацій ведення 

обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я‖ № 15, і введено 

в дію нові Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у 

закладах охорони здоров'я (далі – Методичні рекомендації) [2]. Головною метою нової 

редакції Методичних рекомендацій є запровадження єдиних підходів щодо обліку 

надходження, переміщення, списання використаних і непридатних лікарських засобів та 

медичних виробів у закладах охорони здоров'я, посилення матеріальної відповідальності за 

їх збереженням та використанням. Змінено структуру, контекст документу та оновлено 

первинні документи.  

Отже, змінами. По-перше, відбулося зменшення структури і змістовності Методичних 

рекомендацій. Нові шість розділів включають 34 статті й узагальнюють викладений 

матеріал. Так, аналізуючи розділ Ⅰ „Загальні положення‖ минулих рекомендацій, звертаємо 

увагу на те, що в новій редакції зникає тлумачення використовуваних термінів, а на 

противагу з’являється посилання згідно зі ст. 2 діючого Наказу МОЗ № 635, в основному, на 

Закон України „Про лікарські засоби‖ від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР та Технічний 

регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 жовтня 2013 року № 753, де можна знайти визначення необхідних понять [2]. Також 

слід відзначити, що тодішні розділ Ⅰ та Ⅴ „Бухгалтерський облік лікарських засобів та 

медичних виробів у закладах охорони здоров'я‖ на сьогодні відбиваються у розділах Ⅰ 

„Загальні положення‖ та Ⅱ „Бухгалтерський облік‖, який, в свою чергу, розділяється на дві 

частини: ―Організація бухгалтерського обліку‖ та ―Бухгалтерський облік (визнання, первісна 

оцінка та вибуття)‖ [1-3]. Тобто, має місце деструктуризація розділів Методичних 

рекомендацій та опускається термінологія. 

По-друге, знаходять своє відображення у наведених вище підрозділах розділу Ⅱ 

чинних Методрекомендацій нові статті. Для кращого ознайомлення з ними розглянемо 

кожний підрозділ окремо.  

У першій частині „Організація бухгалтерського обліку‖: 

 абз. 2 ст. 1 передбачено посилання на законодавчу базу для формування інформації 

про лікарські засоби та медичні вироби, що є об'єктами обліку запасів закладів охорони 

здоров'я, як для підприємства, організації та іншої юридичної особи, так і для суб’єктів 

державного сектору (замінює і розширює обсяг матеріалу попередньої ст. 2 розділу Ⅰ); 

 ст. 2 зазначає, що кожен заклад охорони здоров'я самостійно визначає Порядок 

приймання, зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних лікарських засобів 

та медичних виробів з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки 

облікових даних та норм цих Методичних рекомендацій (висувається на противагу тодішньої 

ст. 6 розділу Ⅰ); 

https://studfiles.net/preview/5432942/page:48/
https://readbookz.net/book/1/57.html
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 у ст. 3 сказано, що лікарські засоби та медичні вироби у закладах охорони здоров'я 

обліковуються: 

‒ у бухгалтерській службі; 

‒ за місцем їх відповідального зберігання (знаходження, використання), тобто на складі, 

у відділеннях та на постах (у маніпуляційних кімнатах) (нова стаття); 

 ст. 4 представляє ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів 

бухгалтерською службою закладу охорони здоров'я: 

‒ у кількісному і сумарному вимірах – у гривнях з копійками; 

‒ за одиницями обліку, тобто за їх найменуваннями чи групами (видами); 

‒ у розрізі матеріально відповідальних осіб; 

‒ за місцем їх зберігання (знаходження, використання). 

До того ж, абз. 2 ст. 4 має такий вигляд: „Бухгалтерська служба закладу слідкує за 

неухильним дотриманням порядку оформлення та подання первинних документів з 

оформлення руху лікарських засобів та медичних виробів. Вона відмовляє у прийнятті до 

обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог. Також – у прийнятті 

документів за господарськими операціями, які проводяться з порушенням законодавства. 

Про встановлені факти порушень бухгалтерська служба інформує керівника закладу‖. Так, 

дана стаття не лише описує належне ведення обліку, а й підкреслює обов’язки стосовно 

прийняття документів бухгалтерською службою (доповнює не діючу ст. 2 розділу Ⅴ); 

 ст. 5 уточнюється, що матеріально відповідальні особи у місцях зберігання 

(знаходження, використання) лікарських засобів та медичних виробів ведуть: 

‒ кількісний облік їх руху; 

‒ оперативний облік певних їх видів (нова стаття); 

 ст. 6 визначає господарські операції з надходження, руху та вибуття лікарських 

засобів та медичних виробів, відповідно до яких матеріально відповідальні особи у місцях 

зберігання (знаходження, використання) оформлюють первинні документи та облікові 

регістри, за формою наведеною у додатках 1-8 до цих Методичних рекомендацій; а у разі 

автоматизованого ведення складського обліку лікарських засобів та медичних виробів 

повинні використовуються первинні документи та регістри бухгалтерського обліку в 

електронній формі. Також зазначено, що облікові регістри аналітичного та синтетичного 

обліку лікарських засобів та медичних виробів складаються бухгалтерською службою після 

перевірки первинних документів (нова стаття) [1-3,5]. 

Так, у підрозділі Ⅰ спостерігається процес деталізації викладу законодавчого 

матеріалу, а одночасно доповнюється зміст діючих в минулому статей Методрекомендацій 

та вносяться нові. 

У другій частині „Бухгалтерський облік (визнання, первісна оцінка та вибуття)‖ статті 

набувають такого змісту: 

 у ст. 1 охарактеризовано одиницю бухгалтерського обліку: для лікарських засобів – це 

однорідна група (вид), а для медичних виробів – їх найменування (нова стаття, окреслює 

поверхневий виклад матеріалу попередніх Методичних рекомендацій); 

 ст. 2 відображено, що придбані (отримані) чи виготовлені лікарські засоби та медичні 

вироби зараховуються на баланс за первісною вартістю (нова стаття, включає зміст статей 

попередніх Методрекомендацій); 

 ст. 3 передбачено списання використаних лікарських засобів та медичних виробів 

бухгалтерською службою на підставі звітів про фактичне їх використання, одержаних від 

матеріально відповідальних осіб. А залишки за кожним найменуванням, групою або видом 

лікарських засобів та медичних виробів виводяться на кінець місяця за кількістю та сумою 

(нова стаття, містить деякі дані на основі не чинних Методичних рекомендацій); 

 у ст. 4 сказано, що лікарські засоби та медичні вироби з терміном придатності, що 

минув, підлягають вилученню з обігу; їх заклади охорони здоров'я вилучають з обігу та 

списують з балансу відповідно до нормативно-правової бази. 

А також зазначено, що оприбутковують вилучені з обігу лікарські засоби та медичні 

вироби заклади як утиль (відбиває зміст попередньої ст. 4 розділу Ⅴ, однак приведена у 
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відповідність до діючого законодавства, внаслідок втрати чинності Правил проведення 

утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 8 липня 2004 року № 349, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 23 липня 2004 року за № 916/9515); 

 у ст. 5 говориться про оприбуткування виявлених при інвентаризації лишків 

лікарських засобів та медичних виробів (оновлює тодішню ст. 6 розділу Ⅵ); 

 ст. 6 представлена у такому викладі: „За результатами інвентаризації допускається 

регулювання інвентаризаційних різниць через взаємний залік лишків і нестач внаслідок 

пересортування лікарських засобів та медичних виробів. Взаємний залік лишків і нестач 

внаслідок пересортування може бути допущено тільки щодо лікарських засобів та медичних 

виробів однакового найменування і в тотожній кількості, лишки і нестачі утворилися за один 

і той же період, що перевіряється, та в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи, яка 

перевіряється‖, тобто бачимо відповідність наведених даних до п. 5 розділу Ⅳ Наказу 

Міністерства фінансів України „Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та 

зобов'язань‖ від 2 вересня 2014 року № 879 (відображає зміст минулої ст. 8 розділу Ⅵ); 

 у ст. 7 зазначено, що списання з винних осіб сум збитків лікарських засобів та 

медичних виробів, заподіяних крадіжкою, нестачею або втратою, здійснюється відповідно до 

Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 

1996 року № 116 (приходить на заміну ст. 7 розділу Ⅵ); 

 ст. 8 передбачає, що нестачі лікарських засобів та медичних виробів в межах норм 

природних втрат, виявлені в результаті інвентаризації, підлягають списанню за 

розпорядженням керівника у такому порядку: 

‒ придбані поточного року – на фактичні видатки; 

‒ придбані минулого року – на фінансові результати (відбиває ст. 10 розділу Ⅵ); 

 ст. 9 уточнено, що лишки та нестачі лікарських засобів та медичних виробів, 

виявлених під час інвентаризації, проводяться бухгалтерськими службами відповідними 

проведеннями згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для 

відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних 

коштів та державними цільовими фондами, затвердженої Наказом Мінфіну від 29 грудня 

2015 року № 1219 (дана стаття оновила не діючу ст. 9 розділу Ⅵ колишніх 

Методрекомендацій, посилаючись на новий законодавчий документ) [1-4]. 

По-третє, модернізовано первинні документи, що знаходяться у додатках до 

Методрекомендацій. Так, наприклад, змін зазнав додаток 1 „Книга складського обліку 

лікарських засобів та медичних виробів‖, де з таблиці виключено дві колонки: „Склад ‖, 

„Стелаж‖. Змінив свій вигляд і Журнал обліку фактично отриманих і використаних 

лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами) – додаток 7. 

Отож, спостерігаємо оновлення первинної документації в бухгалтерському обліку закладів 

охорони здоров’я [1-3]. 

Підсумовуючи всі корективи, внесені до Методичних рекомендацій ведення обліку 

лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я, можна зробити 

висновок, що модернізовано первинні документи, набувають більшої чіткості та 

конкретності питання стосовно ведення обліку, його оперативності та контролю, 

спостерігається процес десруктуризації попередньої редакції рекомендацій та усунення з 

останньої визначень використовуваної термінології. Дані зміни якісно та кількісно 

окреслюють систему бухгалтерському обліку у закладах охорони здоров’я, як наслідок, 

матиме місце покращення самої системи обліку на ріні певного закладу охорони здоров’я, та 

її удосконалення на рівні країни в цілому, що підштовхне і сферу охорони здоров’я до її 

розквіту, і виведе державу на належний рівень розвитку. 
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Однією з важливих складових ефективної діяльності будь-якої організації незалежно 

від форми її власності та виду діяльності є адекватне, своєчасне, впорядковане інформаційне 

забезпечення. Відомо, що більш ніж 80 % інформації на підприємстві формується на основі 

облікових даних. Тому якісне інформаційне забезпечення функціонування підприємства 

значною мірою залежить від правильно організованого ведення бухгалтерського обліку. З 

метою забезпечення користувачів об’єктивною, достовірною, оперативною інформацією про 

діяльність підприємства необхідно дотримуватись відповідних правил, які мають бути 

зафіксовані у наказі та положеннях про облікову політику.  

Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли 

відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Г. Г. Кірейцева, Л. 

М. Кіндрацької, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, М. С. Пушкаря, П. 

С. Безруких, Н. П. Кондракова, С. Л. Коротаєва, М. І. Кутера, С. О. Ніколаєва, В. Ф. Палія, 

Л.З. Шнейдмана, В. А. Шпак.  

Бухгалтерський облік як важливе інформаційне джерело для управління 

підприємством та зовнішніх користувачів вимагає системної організації та належного 

формування облікової політики. Термін «облікова політика» виник у зв'язку з 

реформуванням бухгалтерського обліку відповідно до ринкових відносин та міжнародних 

стандартів. В Україні термін офіційно введений в 1999 р. Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV. 

Виникнення облікової політики ґрунтується на тому, що законодавством передбачається 

використання альтернативних варіантів обліку, а роль бухгалтера на підприємстві 

змінюється від простого реєстратора господарських операцій до активного учасника їх 

здійснення. Облікова політика підприємства включає сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для складання таподання фінансової 

звітності [1].  

У наукових та нормативних джерелах зустрічаються різні визначення цієї категорії. 

Так, М. Т. Левочок вказує, що політика обліку – це сфера нормалізації обліку через певні 

правила, стандарти, методологічні норми з метою визначення загальних і докладних 

принципів функціонування обліку в даній країні на певний період часу [2]. П. С. Безруких, В. 

Б. Івашкевич, Н. П. Кондраков дають таке визначення: «Облікова політика – це вибір 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
https://buhgalter.com.ua/
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підприємством конкретних методик, форм, техніки ведення і організації бухгалтерського 

обліку, виходячи з встановлених правил і особливостей діяльності (організаційних, 

технологічних, чисельності і кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного оснащення 

бухгалтерії)» [3]. Т. В. Барановська вважає, що облікова політика – це вибрана 

підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей, методологія 

бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і завдань та 

використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності та якісної системи 

управління [4]. 

Отже, більшість авторів облікову політику визначають як сукупність способів ведення 

бухгалтерського обліку.  

Формування облікової політики відбувається на трьох рівнях:  

1.  міждержавному – розробка правил і принципів функціонування бухгалтерського 

обліку в межах об’єднання держав;  

2. державному – встановлення загальних правил, стандартів ведення бухгалтерського 

обліку;  

3.  підприємства – сукупність способів і прийомів ведення бухгалтерського обліку, що 

прийняті на підприємстві та відповідають особливостям його діяльності.  

Облікова політика на міждержавному і державному рівнях має обов’язковий характер, 

формується на загальних засадах ведення бухгалтерського обліку. Керуючись вимогами 

першого і другого рівнів, на підприємстві формують власну облікову політику, враховуючи 

конкретну ситуацію його діяльності. Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової 

політики обмежений державою шляхом прийняття законів, положень, постанов та інших 

нормативних документів, у яких є допустимі варіанти альтернативних рішень здійснення 

облікових процедур.  

Основними принципами формування облікової політики підприємства вважаємо: 

системність; комплексність, наукову обґрунтованість, ефективність, планомірність, 

динамізм, актуальність, системність, варіантність, стабільність, ефективність [1; 4]. Облікова 

політика затверджується наказом керівника підприємства. Наказ про облікову політику 

доповнюють додатками: робочим планом рахунків, графіком документообігу, посадовими 

інструкціями, складом апарату бухгалтерії, складом апарату внутрішнього контролю, 

формами документів, не передбаченими в установленому порядку та іншими. Наказ про 

облікову політику – це документ внутрішнього користування, який підписують особи, що 

мають право першого та другого підпису (традиційно - керівник та головний бухгалтер або 

бухгалтер). Під час складання наказу, крім факторів нормативно-правового характеру, 

необхідно також враховувати: юридичний статус підприємства (форма власності та 

організаційно-правова форма), галузеву специфіку підприємства, наявність кваліфікованих 

бухгалтерських кадрів та ін. Сам наказ має повно відображати особливості організації та 

ведення бухгалтерського обліку і складання звітності на підприємстві.  

При формуванні облікової політики підприємства доцільно рекомендувати таку 

послідовність: визначення завдань щодо використання об’єктів бухгалтерського обліку, 

щодо яких має бути розроблена облікова політика; виявлення, аналіз, оцінка факторів, під 

впливом яких здійснюється вибір принципів, процедур та методів ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності з урахуванням специфіки господарської діяльності 

підприємства; ідентифікація можливих до застосування підприємством діючих принципів, 

прийомів та методів ведення бухгалтерського обліку.  

До основних недоліків, пов’язаних з формуванням облікової політики, можна 

віднести: формальність при складанні наказу про облікову політику, необґрунтованість 

елементів і дублювання окремих пунктів нормативних документів; ігнорування змін 

нормативної документації та не відображення їх в наказі про облікову обліку; відсутність 

структуризації наказу про облікову політику, неповне висвітлення питань формування обліку 

окремих об’єктів; не розробляється облікова політика щодо формування обліку, а саме: не 

наводиться в ній або додатках до неї робочий план рахунків, графік документообігу, перелік 

облікових регістрів тощо; відсутність розробки облікової політики щодо управлінського 

обліку [5].  
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Формування облікової політики сприяє уникненню помилок у фінансовій звітності, 

особливо якщо підприємство складається з значної кількості структурних підрозділів, тому 

формування методики облікової політики актуальне. Проте необхідно пам’ятати, що при 

складанні облікової політики можна керуватися не тільки професійним судженням, але й 

існуючим законодавством та нормативними документами. Проблеми виникають вже на 

самому початку роботи над обліковою політикою, а саме при визначення пріоритетних 

напрямків побудови бухгалтерського обліку. Керівник підприємства може мати на меті різні 

цілі, які впливатимуть на розробку документа. 

 Удосконалення облікової політики має рухатися шляхом актуалізації облікової 

політики та підвищення її якості. Облікова політика переважно повинна містити положення з 

організації ведення бухгалтерського обліку на окремому підприємстві, а тому перспективним 

є розробка державою нормативних актів відповідного рівня, що зведуть до мінімуму 

невизначеність з методичних питань ведення обліку на окремому підприємстві. 

Підсумовуючи вищезазначене, трактуємо облікову політику як сукупність принципів, 

методів і правил ведення бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей господарської 

діяльності підприємства. Це інструмент, що впливає на систему управління підприємством 

та відіграє значну роль у ефективному здійсненні його господарської діяльності. Правильний 

підхід до формування облікової політики дозволить забезпечити потреби менеджменту всіх 

рівнів управління в достатній, оперативній інформації для прийняття рішення. 
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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

 

Гнедіна К.В., Роднєв Д. В.,  

Чернігівський національний технологічний університет  

 

В умовах гармонізації системи бухгалтерського обліку та звітності, адаптації 

нормативно-правового поля до вимог ЄС у діяльність вітчизняних підприємств все більшою 

мірою впроваджуються практики зарубіжних суб’єктів господарювання, зокрема в частині 

формування звітів. Новим звітом для вітчизняних підприємств став Звіт про управління, який 

вперше у 2018 році мали скласти певні підприємства. Раціональність та ефективність 

управлінських рішень, які приймаються користувачами, залежать від достовірності, повноти, 
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доречності інформації, що міститься у звітності підприємства, а для прийняття 

обґрунтованих рішень не завжди достатньо спиратися на інформацію, яка міститься у 

фінансовій звітності. Саме тому особливої актуальності набуває питання порядку 

формування Звіту про управління, визначення його змісту та надання рекомендацій стосовно 

його складання.   

Дослідженню процесу формування Звіту про управління присвячені праці таких 

вчених, як К.В. Безверхий, Т.А. Бондар, С.Ф. Голов, А.В. Озеран, В.П. Онищенко, В.П. 

Пантелеєв, Л.С. Стецюк та інших. При цьому особливості формування Звіту про управління 

є малодослідженими, а структура та зміст потребують уточнень, що зумовлює актуальність 

даного дослідження. 

Метою дослідження є розкриття сутності Звіту про управління та надання 

рекомендацій щодо його формування вітчизняними підприємствами.  

Згідно із п. 7 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [1] Звіт про управління (або консолідований Звіт про управління) 

подають разом із фінансовою звітністю (або консолідованою фінансової звітністю) лише такі 

підприємства [1]: 

- великі підприємства: звіт включає фінансову та нефінансову інформацію; 

- середні підприємства. звіт включає фінансову інформацію, а нефінансова інформація 

може не включатися до звіту.  

Малі підприємства, мікропідприємства, а також бюджетні установи не зобов’язані 

подавати, а отже і складати, Звіт про управління. Банки складають та подають Звіт про 

управління (консолідований Звіт про управління) Національному банку, що регламентовано 

«Порядком подання фінансової звітності» № 419 [2]. Звіт про управління разом із 

фінансовою звітністю та аудиторським звітом мають бути оприлюднені на веб-сторінці або 

веб-сайті підприємства [2]. 

Основними користувачами Звіту про управління є:  

- зовнішні користувачі: державні органи, інвестори, кредитори, постачальники, 

споживачі, громадськість; 

- внутрішні користувачі: власники, найвищий управлінський персонал, 

співробітники структурних підрозділів підприємства.  

Практична цінність Звіту про управління зумовлена тим, що у ньому знаходить  

відображення та інформація, яка не представлена у фінансовій звітності, але яка може бути 

суттєвою при прийнятті управлінських рішень користувачами звітності. Так, в умовах 

прискорення глобалізаційних процесів та необхідності залучення іноземних інвестицій для 

фінансування діяльності та розвитку, складений вітчизняними підприємствами Звіт про 

управління може вплинути на рішення зарубіжних інвесторів, а тому до формування звіту 

слід підходити комплексно, розкриваючи ризики функціонування та перспективи діяльності.  

Міністерством фінансів України розроблені «Методичні рекомендації зі складання 

звіту про управління» [3], у якому висвітлено питання щодо інформаційного наповнення 

звіту. На міжнародному рівні рекомендації щодо складання звіту про управління (звіт має 

назву «Коментар керівництва») відображено у IFRS Practice Statement 1 Management 

Commentary [4]. Напрями розкриття інформації у Звіті про управління відповідно до 

національних методичних рекомендацій та МСФЗ представлено на рисунку 1.  
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Рисунок 1. Напрями розкриття інформації у Звіті про управління відповідно до 

національних методичних рекомендацій та МСФЗ* 

*Джерело: сформовано авторами на основі [3,4] 

Наведена структура Звіту про управління носить рекомендаційний характер. Звіт про 

управління не має уніфікованої форми, а його структура та зміст можуть бути змінені 

залежно від особливостей діяльності підприємства та потреб користувачів звітності.  

X «Корпоративне управління» (Інформація про 

органи управління, загальні збори акціонерів, 

структуру акціонерів та ін.) 

І «Організаційна структура та опис діяльності 

підприємства» (Організаційна структура, стратегія 

та цілі, сфера та характер діяльності підприємства, 

інформація про продукцію (послуги), що 

виробляються (надаються) підприємством, ринкова 

частка в різних сегментах та ін.) 

ІІ «Результати діяльності» (Аналіз результатів 

діяльності підприємства) 

ІІІ «Ліквідність та зобов’язання» (Інформація про 

основні джерела забезпечення ліквідності, наявні 

зобов’язання, їх види та строки погашення, умовні 

зобов’язання, фактори впливу на ліквідність) 

ІV «Екологічні аспекти» (Інформація про вплив 

діяльності підприємства на навколишнє середовище, 

заходи з охорони довкілля) 

V «Соціальні аспекти та кадрова політика» 
(Інформація про кількість працівників та частку 

жінок на керівних посадах, мотивацію, охорону 

праці та безпеку, навчання та освіту персоналу, 

повагу прав людини, заходи боротьби з корупцією 

тощо) 

VI «Ризики» (Інформація про політику підприємства 

щодо управління ризиками, опис впливу ризиків на 

його діяльність та інструменти зменшення такого 

впливу) 

VII «Дослідження та інновації» (Інформація про 

дослідження, інноваційну діяльність та розробки, які 

проводяться підприємством, обсяг витрат на такі 

заходи та їх вплив на діяльність підприємства) 

VIII «Фінансові інвестиції» (Інформація про 

фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших 

підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і 

дочірні підприємства) 

IX «Перспективи розвитку» (Інформація про 

перспективи розвитку підприємства з урахуванням 

ризиків та викликів при здійсненні діяльності) 

І Характер бізнесу (Зовнішнє 

середовище та його вплив на діяльність 

підприємства, бізнес-модель суб’єкта 

господарювання, організаційно-

управлінська структура та ін.) 

ІІ Цілі керівництва та стратегії їх 

досягнення (Цілі, стратегії, очікувані 

результати, ключові індикатори 

ефективності, часовий період щодо 

досягнення цілей) 

ІІІ Найбільш важливі ресурси, ризики 

та ділові зв’язки підприємства (Чіткий 

опис ключових ресурсів, ризиків та 

ділових зав’язків, які впливають на 

цінність підприємства та управління 

ними) 

ІV Результати діяльності та 

перспективи (Фінансові та нефінансові 

результати діяльності, плани 

підприємства на майбутнє та оцінка 

керівництвом перспектив його 

розвитку) 

V Ключові критерії  ефективності 

та показники, які 

використовуються управлінським 

персоналом  для оцінювання 

ефективності діяльності 

підприємства у порівнянні із 

поставленими цілями (Ключові 

критерії та індикатори (фінансові та 

нефінансові), які використовуються 

для кількісного оцінювання 

результативності (ефективності) 

діяльності підприємства та 

досягнення поставлений цілей) 
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Отже, Звіт про управління є звітом, який містить інформацію про фінансові та 

нефінансові результати, ризики та перспективи діяльності підприємства і використовується 

стейкхолдерами для прийняття управлінських рішень. Форма та зміст Звіту про управління 

не є стандартизованими, а залежать від специфіки діяльності підприємства, вимог 

внутрішніх і зовнішніх користувачів, підходів до його формування та визначаються 

підприємством самостійно з урахуванням чинних рекомендацій. При формуванні Звіту про 

управління доцільно сфокусувати  увагу та розкрити такі питання: 

- опис зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства; 

- економічні, соціальні, екологічні аспекти та результати діяльності підприємства; 

- інноваційна діяльність підприємства, інформація про дослідження та розробки; 

- інтелектуально-кадровий потенціал підприємства, система мотивації персоналу, 

корпоративна культура; 

- ризики функціонування та система протидії ризикам; 

- система внутрішнього контролю та контрольні процедури на підприємстві; 

- стратегія розвитку підприємства (цілі, перспективи розвитку, стратегічні заходи 

тощо). 
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Здобуття Україною незалежності, здійснення демократичних перетворень у 

суспільстві та державі заклали якісно нові передумови до реформування системи пенсійного 

забезпечення. Саме пенсійне забезпечення посідає значне місце в системі соціального 

страхування як за своїм значенням у матеріальному забезпеченні пенсіонерів, так і за 

обсягами фінансових ресурсів. Рівень пенсійного забезпечення громадян в Україні і надалі 

залишається однією з найголовніших проблем соціально-економічного розвитку держави. 

Зважаючи на це, проблема покращення пенсійного забезпечення громадян в Україні є вкрай 

актуальною, а від її вирішення у значній мірі залежить ефективність реалізації концепції 

стратегічного розвитку країни загалом. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ефективності показників системи 

пенсійного забезпечення України та розробки практичних рекомендацій щодо його 

реформування. 

У багатьох розвинених країнах держава регулює питання щодо встановлення розміру 

пенсії та заробітної плати. Пенсії та інші види соціальних виплат і допомоги, які є основним 

джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом. Згідно з міжнародним рейтингом Global Age Watch Index, 

який досліджує 96 країн і охоплює 91 % всіх людей похилого віку (особи, що досягли 60 

років), у світі проживає 901 млн людей похилого віку, що становить 12,3 % від усіх жителів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/PS01.pdf
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планети; до 2030 р. цей показник збільшиться до 1 402 млн, тобто до 16,5 %, а в 2050 р. їх 

кількість сягне 2 092 млн, або 21,5 % населення Землі. Сьогодні пенсійне забезпечення не 

отримують близько 150 млн осіб через відсутність цього інституту соціального захисту в 

країнах їх проживання [1]. 

До 2050 р. в таких країнах, як Китай, Індія, США, кількість пенсіонерів зросте більш 

як до 100 млн осіб. За підрахунками, жінки, яким виповнилося 60 років, можуть досягти 82-

річного віку, чоловіки — 79-річного. Позитивною тенденцією є те, що з 1990 по 2015 р. 

кількість країн, які запровадили систему пенсійного забезпечення, збільшилася на 50 %. У 

Європі кількість осіб, які досягли 60-річного віку, становить 172,6 млн, тобто 23,2 % від усіх 

її жителів. За прогнозами, до 2050 р. цей показник збільшиться до 233,1 млн і становитиме 

33,6 % жителів Європи. Кількість осіб похилого віку в Азії дорівнює 485,5 млн, тобто 11,2 % 

від усіх жителів регіону. Як прогнозують учені, до 2050 р. цей показник збільшиться до 1 239 

млн (24,0 % жителів). Кількість осіб, що досягли 60-річного віку, у Латинській Америці 

дорівнює 68,0 млн (10,9 % від загальної чисельності її жителів). За прогнозами, до 2050 р. 

цей показник збільшиться до 195,9 млн (25,1 % населення). У Північній Америці кількість 

осіб похилого віку становить 79,0 млн (19,8 % жителів); за прогнозами, до 2050 р. цей 

показник збільшиться до 135,2 млн і становитиме 26,8 % жителів регіону [1]. 

Україна в цьому рейтингу в 2017 р. посідала 73-тю позицію з 96 країн світу, що є 

одним із найгірших показників серед країн Східної Європи (гірша ситуація тільки в Молдові 

— 77-ма позиція). Сусідні країни займають такі позиції: Польща — 32-гу, Словаччина — 40-

ву, Угорщина — 39-ту, Румунія — 45-ту, Росія — 65-ту, Білорусь — 64-ту, Латвія — 35-ту, 

Литва — 63-тю, Естонія — 23-тю, Грузія — 29-ту. До першої п’ятірки увійшли Швейцарія, 

Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада.  

За даними Державної служби статистики України, у 2018 році в Україні налічувалося 

11725,4 тис. пенсіонерів, що на 19995,7 тис. осіб менше в порівнянні з 2010 роком, таке 

зменшення відбулося через збільшення смертності населення [2]. 

У 2017 році кількість осіб, що отримують пенсію, порівняно з 2015 роком скоротилась 

на 5%. Їх кількість значно різниться по регіонах країни. Через втрату Україною контролю 

над частиною своїх територій з’явились особи, які були вимушені залишити місце свого 

постійного проживання і переселитися у інші регіони України, – внутрішньо переміщені 

особи (ВПО). Обов’язком Пенсійного фонду України є забезпечення виплати пенсій цій 

категорії громадян. 

Протягом останніх десятирічь у віковій структурі населення України відбулися 

помітні зсуви: частка дітей  та юнацтва скоротилася з 25,6% у 1991 р. до 17,9% у 2017 році, 

тоді як частка людей пенсійного віку (60 років і старше) за цей період зросла з 18,6% до 

22,4% загальної чисельності населення. Характерним демографічним трендом України так і 

ЄС, є постаріння населення, яке пов’язане  з тим, що народжуваність стрімко знижується, а 

тривалість життя зростає. Міністерство соціальної політики України зауважує, що сьогодні 

Україна належить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб пенсійного віку (60+) і, 

згідно з національним демографічним прогнозом, ця частка зросте до 25% у 2025 р. та 

перевищить 26% у 2030 р. [2]. 

Мінімальна пенсія виступає державною соціальною гарантією, її розмір станом на 

01.12.2017 р. в Україні становить 1373 грн. Горизонтальний аналіз середнього розміру пенсій 

за  регіонами України наведено в додатку А, результати якого дають підстави стверджувати, 

що середній розмір пенсії по країні в цілому станом на 01.10.2017 року в порівнянні з 2016 

роком збільшився на 619,6 грн. або на 33,9%. При цьому, найбільше пенсійні виплати зросли 

у тих областях, де проживають пенсіонери, які отримують пільгові пенсії за шкідливі умови 

праці: Донецька – на 1099,1 грн. або на 52,3%, Луганська – на 944,1 грн. або на 47,5%, 

Дніпропетровська – на 859,3 грн. або на 44,1%, Запорізька – на 750,4 грн. або на 39,4%. Такі 

тенденції можуть свідчити про результати проведення пенсійних реформ у жовтні 2017 року, 

відповідно до яких запроваджено єдині правила визначення розміру пенсійних виплат із 

використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,4 грн [3]. 

За даними Пенсійного фонду України (Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами 

призначених місячних пенсій на 01.07.2018 року, форма № 5-ПФ квартальна) середній розмір 
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пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 липня 2018 року становив 2 562,4 

грн, що на 3,3 % перевищує розмір середньої пенсії станом на 01.01.2018 та на 35,8 % більше 

від розміру середньої пенсії станом на 1 липня 2017 року. Згідно з статтею 28 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058 

мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється при наявності страхового стажу не менше 

у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років, на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність [4].  

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб становить: з 1 січня 2018 року – 1373 грн; 

з 1 липня 2018 року – 1435 грн; з 1 грудня 2018 року – 1497 грн. З 1 жовтня 2017 року при 

призначенні та перерахунку пенсій застосовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік», збільшений на 79 грн, тобто 1 452 грн. [4] 

Враховуючи, що зазначений показник вищий за розмір прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб, встановлений з 1 січня 2018 року, то мінімальний розмір пенсії за віком 

з 1 січня 2018 року становить 1452 грн. і збільшиться лише з 1 грудня 2018 року  до  1 497 

грн. Згідно з частиною другою статті 28 Закону набирає чинності норма про те, що з 1 січня 

2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності 

у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% 

мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на 

відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

визначеного законом. Оскільки, мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня 2018 року 

становить 3723 грн., то відповідно мінімальний розмір пенсії для зазначеної категорії 

пенсіонерів становитиме 1489,20 грн [4]. 

З 1 січня 2016 року по 1 січня 2018 року відбувалося зростання розміру середньої 

місячної пенсії. За вказані три роки зростання склало майже 157%. У 2016 та 2017 роках 

зростання пенсій було повільнішим і складало 107% за рік (порівняння середнього розміру 

пенсії на 01.01.2016 з 01.01.2015 та порівняння середнього розміру пенсій на 01.01.2017 з 

01.01.2016), але у 2017 році темпи зростання пенсії прискорилися і склали 135% (порівняння 

середнього розміру пенсії на 01.01.2017 з 01.01.2018). 

Середній розмір пенсії по країні також коливається по регіонах залежно від структури 

економіки того чи іншого регіону. Найбільший рівень розміру призначеної пенсійної 

виплати спостерігається в м. Києві  - 3332,38 грн., другу і третю сходинку займають 

Донецька та Луганська області. Найменший показник в Тернопільській області – 1930,55 грн. 

З 1 січня 2018 року розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових 

мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. За інформацією Пенсійного 

фонду України  максимальний розмір пенсії з 1 січня становить – 13 730 грн; з 1 липня 2017 

року становитиме - 14 350 грн;  з 1 грудня 2017 року – 14 970 грн. Зазначене обмеження 

пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром не 

поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) 

призначена до набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи», тобто до 1 жовтня 2011 року [3].  

Основну частку складають пенсії за віком 8922541 особи, другу сходинку займають 

пенсії по інвалідності – 1360957 особи, третя сходинка належить пенсіям у зв’язку з втратою 

годувальника – 554565 особи. Найменша частка осіб 3108 – довічне грошове утримання 

суддів, але сума грошових коштів значна і складає 24722,27 грн. 

Кількість осіб, які отримують пенсію із числа ВПО, помітно зменшується. Майже у 

два рази зменшилась кількість ВПО у 2017 році при порівнянні з аналогічним показником 

2015 року. У 2017 році темпи зменшення кількості ВПО, які отримують пенсію, склали 6% 

(відношення 2017 року до 2016-го). Найбільшу питому вагу 33,7 % спостерігаємо у розрізі 

пенсій від 1501 до 2000 грн. 

За останні три роки змін зазнали і розміри груп населення, що розподілені за розміром 

призначених місячних пенсій. А саме – у 2017 році у 65 разів зменшилася частка населення, 

що отримує пенсію менше 1 300 грн (порівняно з 2015 роком). У півтора рази збільшилася 
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частка пенсіонерів, які отримують пенсію від 1 301 грн до 3 000 грн (2017 рік порівняно з 

2015 роком). У два рази збільшилась частка пенсіонерів, які отримують пенсію від 3 001 грн 

до 5 000 грн (2017 рік порівняно з 2015 роком). У 3,5 рази збільшилася частка пенсіонерів, 

які отримують пенсію від 5 001 грн до 10 000 грн (2017 рік порівняно з 2016 роком). У шість 

разів збільшилася частка пенсіонерів, які отримують пенсію більше 10 001 грн (2017 рік 

порівняно з 2016 роком). Таким чином, враховуючи підвищення розміру середньої пенсії в 

Україні, спостерігається зростання в усіх групах населення, що отримують пенсії, окрім 

групи з пенсією у розмірі до 1 300 грн. 

Станом на 2017 р. в Україні на 1000 осіб працездатного віку (умовно працюючих) 

припадала 231 особа похилого віку, тоді як в ЄС у цілому – 293 літніх особи. Або у 

відсотковому відношенні 23,1% та 29% відповідно. Українські демографи прогнозують, що в 

майбутньому в Україні співвідношення осіб працездатного та літнього віку динамічно 

прогресуватиме. За середнім варіантом прогноз Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. Птухи НАН України, в нашій державі до 2061 р. навантаження літніми 

людьми на працездатних зросте з 22% у 2015 р. до 45%. [5]. 

Ми вважаємо, що низький коефіцієнт навантаження вітчизняної системи пенсійного 

забезпечення пов’язаний із високим рівнем розвитку тінізації заробітної плати в Україні. Так, 

за даними Державної служби статистики 25% зайнятого населення в Україні не сплачують 

ЄСВ [5]. Отже, такі тенденції найближчим часом можуть призвести до незбалансованості 

демографічного навантаження на працездатне населення, а також подальшого збільшення 

дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. 
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Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции имеет 

соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, что позволяет уменьшить затраты материальных 

ресурсов на единицу продукции. 

Для слаженной работы всех подразделений в том числе по вопросам снижения затрат 

эффективно будет внедрение ERP-системы.  

Принцип ее действия: в единую базу данных поступают все первичные сведения о 

деятельности предприятия, и на их основе программа строит различные отчеты, графики, 

прогнозы, т.е. поставляет полноценную аналитическую информацию. Все операции 

регистрируются в системе один раз, и их влияние на результативность работы предприятия 

https://www.helpage.org/global-agewatch/
http://www.helpage.org/global-agewatch/populationageing-data/infographic/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.idss.org.ua/monografii/2014_%20Naselennya.pdf
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можно оценить сразу, получив соответствующий отчет. Применение информационных 

технологий повышает эффективность аналитической работы [1]. 

Таким образом, основная ценность ERP-системы – в обеспечении информационной 

интеграции функциональных подразделений предприятия, занимающихся управлением 

затратами, а именно бухгалтерии, планово-экономического отдела. 

На ОАО «Мозырский машиностроительный завод» рекомендуется внедрить 

программный продукт Галактика ERP. Система автоматизации управления Галактика 

Enterprise Resource Planning (ERP) – основа комплекса Галактика Business Suite. 

Стоимость решения Галактика ERP до 15 пользователей составляет 15160 у.е. (с 

блоком управления производством) при выборе двухуровневой архитектуры. Услуги по 

поставке, внедрению и сопровождению решения Галактика Прогресс оказывают корпорация 

«Галактика» и ее партнерские фирмы. Таким образом, величина первоначальных инвестиций 

в данный инвестиционный проект составит 15160 у.е. (по действующему курсу НБ РБ  29855 

руб.). 

У специалистов планово-экономического отдела ОАО «Мозырский 

машиностроительный завод» значительно сокращаются затраты времени на поиск и 

получение нужной информации из других отделов, расчетов коэффициентов, составление 

отчетов. В таблице 1 приведены цифры в сравнении. 
Таблица 1 – Затраты времени по основным функциям 

Функция, мин. Фактически С ERР-системой 

Расчет коэффициентов 210 30 

Составление отчета для главного экономиста 120 30 

Составление плана производства 300 50 

Расчет цен на продукцию 150 20 

Анализ результатов хозяйственной деятельности 200 40 

Итого 980 170 

 

По результатам таблицы 1 можно сделать вывод, что только по самым основным 

функциям затраты времени сокращаются и составляют 810 минут. При такой быстрой 

обработке информации предприятие может сэкономить одного человека, т.е. с сокращением 

затрат времени сократить 1 работника. 

Таким образом, на предприятии можно сократить экономиста. Выполняемые им 

обязанности будут возложены на ведущего экономиста. 

Представим систему начисления заработной платы экономиста и найдем годовую 

сумму экономии на оплату труда сокращенного работника. 

Рассчитаем оклад экономиста при условии, что он отработал  

22 рабочих дня при повременно-премиальной системе оплаты труда: 

 

 
 

Премия:  

Надбавки:  

– за непрерывный стаж работы:  

– за сложность и напряженность работы:  

Заработная плата экономиста:  

Отчисления в ФСЗН:  

Отчисления в Белгосстрах:  

При сокращении этой должности мы получаем годовую экономию в размере: 
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. 

 

Таким образом, годовая экономия от предложенного мероприятия составляет 9691,2 

руб.  

Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятия по формуле (1): 

 

         Эффект =                      (1) 

 

Эффект =  

1) Эффективность мероприятия рассчитывается по формуле (2): 

 

                                   Эффективность =                                              (2) 

 

                            Эффективность =  

3)  Окупаемость мероприятия рассчитывается по формуле (3): 

 

                                            Окупаемость = .                                                         (3) 

                                   Окупаемость =  

Из расчетов приведенных выше можно сказать, что данный инвестиционный проект 

окупится менее чем через 1 год 5 месяцев. 

Ввиду того, что ОАО «Мозырский машиностроительный завод» является убыточным, 

то за счет чистой прибыли внедрение данной системы невозможно. Привлечение заемных 

средств, в виде кредита также невозможно, так как предприятие неплатежеспособно и не 

может отвечать по кредитным обязательствам. 

Таким образом, финансирование на внедрение ERP системы будем осуществлять за 

счет экономии на оплату труда сокращенного экономиста 

Введение ERP системы позволит освободить время специалистов для решения других 

задач, стратегически важных для предприятия: поиск оптимальных путей ускорения 

обновления основных средств, коренное преобразование системы планировок на 

предприятии – поиск наименее затратной и т.д. 
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Для оценки использования оборотных средств предприятия применяется система 

показателей, характеризующих состояние, как отдельных групп, так и оборотных средств в 

целом. В связи с этим выделяют два вида показателей: обобщающие и дифференцированные. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется прежде всего их 

оборачиваемостью. 

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность полного 

кругооборота средств с момента их приобретения (покупки сырья, материалов, топлива и 
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др.) до выхода и реализации готовой продукции, что завершается зачислением выручки на 

счет предприятия [21, с. 121]. 

Для характеристики состояния оборотных средств и оценки эффективности их 

использования применяется система показателей, к основным из которых относятся:  

− длительность одного оборота в днях;  

− коэффициент оборачиваемости (количество оборотов за определенный период 

времени);  

− рентабельность оборотных средств или производства в целом;  

− сумма занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции 

(коэффициент загрузки) или отдача оборотных средств. 

От состояния оборотных средств зависит финансовое положение предприятия, 

поэтому организация заинтересована в наиболее рациональном движении и эффективном 

использовании оборотных средств.  

В таблице 1 представлены исходные данные для расчета показателей 

оборачиваемости и показатели эффективности использования оборотных средств ОАО «8 

Марта» за 2017-2018 гг.  

 

Таблица 1 − Расчет показателей эффективности использования оборотных 

средств ОАО «8 Марта» 

 

Показатель 2017 2018 Отклонение 

(+/-) 

Темп изменения, 

% 

Выручка, тыс. руб. 31256 27318 − 3938 87,4 

Прибыль до налогообложения 186 1726 1540 928 

Сумма оборотных средств, тыс. руб.  21313 22181 868 104 

Коэффициент оборачиваемости, 

оборотов 1,46 1,23 − 0,23 84,2 

Длительность 1 оборота, дней 246,6 292,7 46,1 118,7 

Коэффициент загрузки 0,68 0,81 0,13 119,1 

Рентабельность оборотных средств, %  7,8 0,9 − 6,9 10,3 

 

Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод, что выручка снизилась на 

3938 тыс. руб. и составила 27318 тыс. руб. Это связано с устареванием продукции, 

повышением себестоимости, слабой маркетинговой политикой, а также снижением объемов 

производства. Коэффициент оборачиваемости снизился в 2018 году и составил 1,23 руб. т.к. 

у предприятия ОАО «8 Марта» падает объем продаж и увеличивается сумма используемых 

оборотных средств. Длительность одного оборота увеличилась на 46 дней за счет замедления 

оборачиваемости. Коэффициент загрузки за 2017−2018 год имел тенденцию к увеличению, 

что также свидетельствует о неэффективном использовании оборотных средств.  Величина 

показателя рентабельности оборотных средств говорит, о том, что предприятие ОАО «8 

Марта» обеспечено недостаточным объемом прибыли по отношению к используемым 

оборотным средствам. Этот показатель резко уменьшился в 2018 году.  

Расчет оборачиваемости по отдельным элементам оборотных средств ОАО «8 Марта» 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 − Дифференцированные показатели оборачиваемости по элементам 

оборотных средств ОАО «8 Марта» 

 

Показатель 2017 2018 Отклонение 

(+/-) 

Темп 

изменения 

Оборачиваемость всех оборотных средств, 

коэффициент, оборотов 

в том числе 

1,46 1,23 − 0,23 84,2 

запасов  3,0 1,9 − 1,1 63,3 

денежных средств 1,23 1,46 0,23 1,18 

дебиторской задолженности 3,18 3,6 0,42 1,13 

Продолжительность одного оборота всех 

оборотных средств, дней 

в том числе 

246,6 292,7 46,1 118,7 

запасов 120 189,4 69,4 157,8 

денежных средств 1,3 1,15 −0,15 88,4 

дебиторской задолженности 114,7 101,4 −13,3 88,4 

 

По результатам расчетов, можно отметить, что коэффициент оборачиваемости запасов 

имел тенденцию уменьшения за весь анализируемый период, что вызвано увеличением 

стоимости оборотных средств. Положительным моментом является присутствие 

просроченной дебиторской задолженности. Оборачиваемость активов показывает, что на 1 

руб., вложенный в оборотные активы на конец 2018 года, было получено 1,23 руб. выручки, 

что на 0,23 руб. меньше, чем на конец 2017 года. Причиной этого стало увеличение 

среднегодовой стоимости оборотных средств и сокращение выручки от реализации 

продукции. Снижение коэффициента оборачиваемости запасов в 2018 году отражает 

накопление избыточных запасов, неэффективное складское управление, накопление 

непригодных к использованию материалов. Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств и продолжительность одного оборота денежных средств вырос в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом, что говорит о том, что предприятие ОАО «8 Марта» нерационально 

выполняет работу и допускает замедления использования высоколиквидных активов. 
Таким образом, очевидно в сфере управления оборотными средствами ОАО «8 Марта» 

существуют проблемы, и предприятие нуждается в ускорении их оборачиваемости. Ускорение 

оборачиваемости оборотных средств позволяет увеличить объем производства без 

дополнительного финансирования, высвободить значительные суммы, а высвобождающиеся 

средства использовать в соответствии с потребностями предприятия. 

В связи с этим предлагаются следующие пути ускорения оборачиваемости для ОАО «8 

Марта»: 

− полностью и ритмично выполнять планы хозяйственной деятельности; 

− совершенствовать расчеты с поставщиками и покупателями; 

− улучшать претензионную работу; 

− ускорять оборот денежных средств за счет улучшения инкассации торговой 

выручки; 

− не допускать дебиторской задолженности; 

− выпускать ту продукцию, которую можно достаточно быстро и выгодно продать, 

прекращая или сокращая выпуск не пользующуюся спросом продукцию; 
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− полученную прибыль направлять на пополнение оборотных средств. 
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Створити успішний бізнес в Україні – це і виклик і можливість одночасно. Особливо 

складно починаючим підприємцям, які роблять перші невпевнені кроки в незнайомій для них 

середовищі, і в умовах несприятливої економічної ситуації в нашій країні. Україна 

продовжує залишатися аутсайдером серед країн-сусідів за рівнем умов для ведення бізнесу. 

Незважаючи на поточні складнощі, підприємці з оптимізмом сподіваються на майбутнє. 

Чому ж людина йде з комфортної, стабільної роботи із високою зарплатнею і починає 

свою справу? Більшість підприємців вважає, що це відбувається через можливість бути 

більш вільним, реалізувати свої амбіції і мрії, розпоряджатися часом на свій розсуд, а також 

перспектива великого бізнесу. 

Тішить те, що сьогодні в Україні вже з'являється все більше нових підприємців, 

організацій, здатних пропонувати конкурентоспроможні товари і послуги в нашій країні і за 

кордоном, більше виробляти і експортувати 

Угода про вільну торгівлю з країнами Євросоюзу відкриває для українського бізнесу 

нові можливості для виходу на ринок ЄС. Так вважає президент Української асоціації 

товаровиробників Олександр Громико. 

За 6 місяців 2017 року експорт з України в країни ЄС зріс на 26% і склав 8,2 млрд 

доларів. При цьому, згідно з Експортною стратегією України, такі великі країни Європи, як 

Франція, Німеччина та Великобританія, потрапили в список ринків, в які недостатньо 

експортуються товари. За оцінками International Trade Center тільки в ці країни Україна може 

наростити експорт на 3-4 млрд доларів [1]. Таким чином, зараз ринок Євросоюзу надає 

українському бізнесу значно більші можливості, ніж ті, які використовуються на даний 

момент. 

На думку Олександра Громико, підприємцям зараз вигідніше виробляти продукцію в 

Україні, ніж імпортувати її з Китаю, оскільки: 

 рівень заробітної плати в Україні в 3 рази нижче, ніж в промислових регіонах 

Китаю; 

 вартість продукції, виробленої в Україні, стала цілком конкурентною в 

порівнянні з китайськими товарами. 

Тому імпортерам китайських товарів зараз вигідно створювати в Україні виробництва, 

аналогічні китайським, в тому числі і для подальшого експорту виробленої продукції. А 

український експорт товарів на ринок ЄС отримує ще й додаткові переваги у вигляді 

близькості європейського ринку і більш низьких витрат на логістику. Цього року з'явилися 

нові можливості виходу на ринки Європейського союзу: 

 приєднання України до участі в програмі Європейського Союзу 

«Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу» (COSME). 

Бюджет програми складає 900 млн грн, який використовується у вигляді грантів, і на 

фінансування проектів з розвитку малого та середнього бізнесу. Участь в програмі дає 

можливість нашим підприємцям знаходити бізнес-партнерів в країнах Європи, 
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отримувати консультації, брати участь в тренінгах, переймати європейський досвід. А 

також брати участь в програмах Європейської мережі підприємців; 

 доступ до інформаційної мережі EEN, яка об'єднує дані про 55 тис. 

підприємств з 66 країн, серед яких 28 країн з Євросоюзу. Використовуючи 

можливості EEN, українські експортери можуть отримати інформацію про 

потенційний попит на їх продукцію, інноваційної та консультативної підтримки, 

брати участь у науковому співробітництві. EEN може сприяти залученню інвестицій в 

перспективні проекти, а також інформує про нові можливості для підприємців в тій чи 

іншій сфері бізнесу. Після реєстрації в EEN українські підприємства можуть замовити 

для себе індивідуальну розсилку про цікаві компанії і події, а також розміщувати свої 

бізнес-пропозиції у мережі. 

Український бізнес продовжить рухатися в напрямку подальшої інтеграції в 

глобальну економіку, вважає засновник української IТ-компанії Innovecs Алекс Луцький. 

Завдяки розвитку цифрової економіки малий і середній бізнес отримав можливість стати 

глобальним, його вплив на світову економіку стає все більш відчутним. Але разом з цим 

зросла і конкуренція, що вимагає від бізнесу нових підходів у розвитку і виживання на 

ринку. 

Щоб процвітати в умовах жорсткої конкуренції у відкритій економіці, управлінню в 

компаніях малого і середнього бізнесу доведеться коригувати свої стратегії планування, 

управління і розвитку. На думку Алекса Луцького для успіху бізнесу потрібно: 

 менеджмент повинен думати глобально (підбір керівної ланки проводиться з 

обов'язковим дотриманням цієї умови); 

 виробляти якісний продукт за конкурентну ціну; 

 важливим моментом є формування бренду і позитивної репутації компанії, турбота 

про те, як до вашого бізнесу будуть ставитися в майбутньому; 

 перевагу в конкуренції отримує бізнес, який може запропонувати саме те, що 

потрібно замовнику, найбільш повно задовольняє його потреби і запити; 

 сьогодні конкуренція зводиться до оптимізації моделі управління бізнесом, його 

стратегічним плануванням. 

Будь-який бізнес виростає і розвивається в певних економічних умовах. Саме 

економічне середовище впливає на те, як бізнес будується і ускладнюється, вважає керівник 

венчурного фонду Nextury Ventures Ілля Лаурсен [1]. Тому підприємництво для свого 

зростання і розвитку потребує стабільних економічних умов. 

Нестабільне економічне середовище особливо негативно впливає на малий бізнес, 

який не може формувати оточення під себе, і змушений пристосовуватися. Якщо не буде 

стабільності, малий бізнес не має шансів вирости в середній або великий. 

При розгляді умов ведення бізнесу в нашій країні, то варто відзначити, що Україна 

залишається однією з найгірших серед європейських держав. З країн Європи ми 

випереджаємо лише Боснію і Герцеговину. Зараз місце України на світовій мапі бізнесу – 

між Філіппінами та Багамами. Для зміни ситуації, що склалася Україна полегшила 

підприємцям сплату податків завдяки впровадженню електронної системи подачі і сплати 

податків до фонду заробітної плати. В рамках цієї ініціативи кількість податкових платежів 

було зменшено з 28 до 5, а час, витрачений на їх сплату, скоротилося з 390 до 350 годин [2, c. 

38]. Крім того, відчувався подальший вплив реформи, проведеної раніше в сфері реєстрації 

власності. Зокрема, було скасовано вимогу отримання державного сертифікату власності на 

придбану земельну ділянку [3]. 

Таким чином, Україна, досягнувши успіху за одними критеріями, за іншими серйозно 

відстає, адже не враховують масштаби корупції. Варто відзначити що для поліпшення умов 

ведення бізнесу необхідно провести зміни в таких категоріях як, наприклад, процедура 

підключення до електромереж у підприємців, ведення транскордонної торгівлі та дозвіл 

неплатоспроможності. 
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Ринок є сукупністю відносин між продавцями і покупцями, які обмінюються 

продукцією спеціалізованої діяльності. У широкому економічному розумінні ринок є 

механізмом формування і руху відтворювальних зав’язків, який ґрунтується на товарно-

грошових відносинах і конкуренції самостійних суб'єктів господарювання. У такому 

розумінні він виступає як економічна система країни. Виходячи з цього, ринок є системною 

сукупністю економічних відносин, які будуються на грунті ринкових законів і принципів. У 

вузькому значенні ринок – це: сукупність актів купівлі-продажу товарів (послуг); сукупність 

дійсних або потенційних продавців і покупців продуктів (послуг); місце, де здійснюються 

угоди між покупцями і продавцями конкретного товару (послуги); сфера обороту товару, на 

який протягом певного часу і в межах певної території існує попит і пропозиція. 

Ринок виконує низку соціально-економічних функцій: 

 він є ланкою, яка поєднує виробництво і споживання через механізм прямих і 

зворотних зв'язків. Інструменти ринку (ціни, динаміка і співвідношення попиту та 

пропозиції, відсоткові ставки, валютний курс, курс цінних паперів тощо) слугують 

важливим джерелом економічної інформації, відображають ситуацію в різних галузях 

і сферах господарської діяльності і водночас активно впливають на зміни цієї ситуації, 

формування основних економічних пропорцій країни; 

 виявляє суспільну корисність тих чи інших товарів та послуг, дозволяє реально 

оцінити їхню вартість, визначити, якою мірою витрати виробництва кожного 

товаровиробника корегують із суспільно необхідними витратами; 

 ринкова конкуренція слугує ефективним інструментом регулювання обсягів 

виробництва, дозволяє точно визначити лідерів і аутсайдерів серед господарюючих 

суб'єктів, забезпечує споживачеві можливість вибору, примушує підприємства 

використовувати науково-технічні новації, поліпшувати якість товарів та послуг. 

Основним носієм ринкової інформації є ціни. Ціна – це кількість того, що необхідно 

віддати, щоб отримати одиницю бажаного товару чи послуги. Ціни несуть інформацію про 

те, що і скільки бажають продавці реалізувати, а покупці — придбати. Вони є сигналами, 

орієнтуючись на які продавці і покупці приймають рішення, вибираючи найкращий, з їх 

точки зору, варіант дій. Ціни не тільки несуть інформацію, але й спонукають до дій у 

визначеному напрямі. Виробники прагнутимуть виробляти ті товари і в тому місці, де за них 

можна отримати найбільшу ціну. Споживачі, навпаки, намагатимуться придбати товари і 

послуги за більш низькими цінами. Відповідно до цього й пересуватимуться ресурси, 

визначаючи кількість і асортимент виробленої продукції [1]. 

https://news.finance.ua/ru/news/-/413044/predprinimatelstvo-v-ukraine-vozmozhnosti-problemy-i-vyzovy
https://news.finance.ua/ru/news/-/413044/predprinimatelstvo-v-ukraine-vozmozhnosti-problemy-i-vyzovy
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Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, 

що результативність виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить 

передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо 

глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів 

господарювання. Розширене трактування розкриває дуже важливий суттєвий аспект ринку, 

який дає змогу визначити його місце і роль у процесі відтворення: ринок забезпечує 

органічний зв’язок між виробництвом і споживанням, перебуває під їхнім впливом і сам 

впливає на них. На ринку виявляються реальні обсяги та структура різноманітних потреб, 

суспільна значущість виробленого продукту і витраченої на його виготовлення праці, 

встановлюється співвідношення між попитом і пропонуванням, яке формує певний рівень 

цін на товари та послуги. 

Найбільше охоплення суб’єктів ринку, групування їх з урахуванням специфічних 

особливостей ринкової поведінки досягається виділенням п’яти основних типів ринків: 

 ринку споживачів – окремих осіб і домашніх господарств, які купують товари чи 

отримують послуги для особистого споживання; 

 ринку виробників – сукупності осіб і підприємств, що закуповують товари для 

використання їх у виробництві інших товарів та послуг; 

 ринку проміжних продавців (посередник) – сукупності осіб та організацій, які стають 

власниками товарів для перепродажу або здавання їх в оренду іншим споживачам із 

зиском для себе; 

 ринку громадських установ, які купують товари та послуги для забезпечення сфери 

комунального господарства або для забезпечення діяльності різних некомерційних 

організацій; 

 міжнародного ринку – зарубіжних покупців, споживачів, виробників, проміжних 

продавців. 

Укрупнений поділ ринку за суб’єктним складом, а також більша його структуризація з 

урахуванням продуктово-ресурсної наповнюваності, яка охоплює ринки продовольчих і 

непродовольчих товарів широкого вжитку, ринки знарядь праці, сировини, матеріалів, 

енергії та інших видів продукції виробничого призначення, ринки житла, землі, природних 

багатств тощо мають важливе аналітичне і практичне значення для забезпечення структурної 

збалансованості ринку, а також розробки суб’єктами господарювання своєї маркетингової 

стратегії. 

Ринок як сфера товарного обліку має свої просторово-терито-ріальні межі. З 

урахуванням останніх, а також масштабів товарообміну, можна виділити місцевий 

(локальний), регіональний, національний, транснаціональний і світовий ринки. Кожному з 

них притаманні власні специфічні риси, обумовлені місткістю ринку, різновидами товарів і 

послуг, що реалізуються, структурою товарообороту, складом агентів товарного руху 

(виробники, посередники, споживачі), особливостями інфраструктури, рівнем цін та іншими 

ринковими чинниками [2]. 

Підприємство як суб’єкт господарювання водночас є основною ланкою народного 

господарства, отже, від результатів його діяльності залежить і загальний стан економіки 

країни, добробут її населення. Досягти позитивних результатів господарської діяльності 

можна за допомогою правильної організації виробничих відносин на підприємстві, а також 

оптимального розподілу матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

В умовах ринкової системи господарювання підприємство стає основним ланцюгом 

усієї економіки. Справа у тому, що воно не тільки виробляє продукцію, яка користується 

попитом на ринку, але і створює робочі місця, забезпечує зайнятість населення, нараховує 

заробітну плату та ін. Сплачуючи податки, воно бере участь в утриманні державних органів 

та підтримці соціальних програм. Кожне підприємство самостійно приймає рішення щодо 

того, скільки і як виробляти товарів (надавати послуг), де і як їх реалізувати та як 

розподіляти доход. По усіх цих питаннях вони приймають рішення у відповідності зі своїми 

інтересами, відповідаючи своїм майном за помилки або неправильно вибрані дії. Інтересами 

підприємства є забезпечення достатнього рівня життя (у формі заробітної плати та 
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задоволення соціальних потреб) для своїх робітників, а також динамічний стабільний 

розвиток виробничої бази підприємства та виплати відповідних податків [3]. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що задоволення потреб споживача – 

основна мета ринкової економіки, а також в умовах ринку кожне підприємство є незалежним 

товаровиробником. 
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Європейський Союз – об’єднання країн Європи, що має економічний та політичний 

характер. Досить гостро питання членства України в ЄС було поставлено після Революції 

Гідності в 2014 році. Перші україно-європейські відносини були сформовані 1992 року. 

Пізніше, а саме після двох років співпраці, була підписана Угода про Партнерство та 

Співробітництво[1]. Згідно із цією Угодою встановлюються зв’язки між країнами ЄС. Згідно 

статті 1 Угоди про Партнерство та Співробітництво визначаються цілі таких взаємовідносин, 

а саме гарантуються тісні політичні відносини між Україною та державами-членами ЄС; 

забезпечуються тісні економічні відносини між країнами, гарантується розвиток торгівлі та 

залучення інвестицій; відбувається сприяння закріпленню демократії та остаточному 

переходу України на ринкову економіку[2]. Після того, як набула чинності дана Угода 

Президентом України був підписаний Указ «Про затвердження стратегії інтеграції України 

до Європейського Союзу». Згідно з нею були визначені основні напрямки розвитку 

інтеграційного процесу, а саме адаптація законодавства та забезпечення прав людини; 

економічна інтеграція та розвиток торгівельних відносин; інтеграція України до ЄС в 

контексті загальноєвропейської безпеки; зміцнення демократії та політична консолідація; 

адаптація соціальної політики до стандартів ЄС; науково-технічна та культурно-освітня 

інтеграція; регіональна інтеграція України; галузева співпраця та співробітництво в галузі 

охорони довкілля[3]. Але перша проблема, з якою зіштовхнулася країна – невідповідність 

європейських амбіцій та політичного, соціального та економічного курсу України. «Існує 

загроза, що ідея європейського вибору так і залишиться гарним гаслом для чиновників» - 

зазначають експерти Центру О.Разумкова[4]. Підтвердженням цих слів є той факт, що 

Україна збирається подати заявку на вступ до ЄС у 2020 році. Натомість  Україна повинна 

провести ряд внутрішніх реформ, невиконання яких призведе до відтягування підписання 

угоди про інтеграцію, а отже спекулювання політиками та державними службовцями цілком 

можливе явище[5].  

Інтеграція України до ЄС надасть можливість модернізувати вітчизняну економіку та 

призведе до швидкого й якісного розвитку сучасних технологій, які характерні для 

розвинених країн світу. Подолання технологічної відсталості у свою чергу привабить 

іноземних інвесторів, завдяки чому розшириться виробництво всіх галузей економіки, а отже 

з’являться нові робочі місця[6]. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

виробника дасть змогу на світовому ринку зарекомендувати себе та скласти конкуренцію 

іноземним виробникам. Вступ України до ЄС дає ряд перспектив: макроекономічна 

http://referat-ok.com.ua/ekonomika-pidprijemstva/rinkove-seredovishche-gospodaryuvannya-pidprijemstv-ta-organizacii
http://referat-ok.com.ua/ekonomika-pidprijemstva/rinkove-seredovishche-gospodaryuvannya-pidprijemstv-ta-organizacii
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стабільність, антидемпінгова політика, контроль експорту, забезпечення розвитку малого та 

середнього бізнесу, впровадження стандартів ЄС у виробництві, тощо[7]. 

У політичному напрямі інтеграція стане запорукою стабільності, демократії та 

безпеки. Рівень соціального захисту громадян поліпшиться. Охорона навколишнього 

середовища стане пріоритетним напрямком, так як це є в країнах Європи. 

Натомість, існують певні політичні, економічні та соціальні загрози для України. 

Щодо політичних загроз, то це, насамперед, часткова втрата суверенітету та погіршення 

відносин між країнами СНД. Що стосується економічних загроз – певні галузі можуть 

втратити конкурентоспроможність,  перехід на європейські ціни може бути досить 

складними для вітчизняної економіки, Україна може використовуватись як джерело дешевої 

робочої сила чи як сировинний придаток. Соціальні загрози такі – може збільшитися відтік 

кадрів, що є проблемою України на даний момент, збільшення показників демографічного 

спаду та можливі ускладнення візового режиму із східними країнами[8].  

Ряд факторів призупиняють цей процес. В першу чергу це стосується реформ України, 

а саме їх повільному впровадженню, під тиском представників ЄС. Відсутність помітних 

зрушень в плані реформ різних галузей соціального та економічного розвитку заважає 

швидшому процесу реалізації угоди. Корумпована влада та високий рівень злочинності є не 

менш важливим негативним фактором. Відсутність консенсусу між політичною елітою та 

державними службовцями уповільнює впровадження необхідних реформ, а отже і відтягує 

момент вступу України до ЄС[9]. Це ще одне підтвердження слів, сказаних експертами 

Центру О.Разумкова. 

Для України даний напрям розвитку є перспективним, адже співробітництво між 

країнами-членами ЄС призведе по економічної та політичної стабільності, забезпечить вихід 

України на світову арену як розвиненої країни з високими показниками соціально-

економічного розвитку. Але, на мою думку, перш за все потрібно усунути фактори 

негативного впливу на євроінтеграційний процес. Україні потрібно суттєво змінити процес 

реалізації економічної та фінансової політики. Пріоритетними напрямками інтеграційного 

процесу для України  мають бути адаптація вітчизняного законодавства до законодавства 

країн ЄС, розвиток зовнішньо-торгівельних відносин, адаптація соціальної політики до рівня 

західних країн, науково-технічна та культурно-освітня інтеграція, співробітництво в галузі 

охорони навколишнього середовища. 
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На сьогоднішній день у світі розвиток технологій відбувається з вражаючою швидкістю 

і якщо раніше вони впливали в більшій мірі на відносно нові та високотехнологічні галузі, то 

зараз прийшов час традиційних й консервативних секторів. У даному контексті на особливу 

увагу заслуговує саме аграрний сектор.  Важливою складовою формування інформаційного 

суспільства в Україні є використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій для того, щоб продукувати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися 

ними, виробляти товари та надавати послуги, сприяючи сталому розвитку країни. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інтенсивного розвитку 

ринкових відносин є одним з найбільш важливих елементів ефективного регулювання 

інноваціями  аграрного сектору. 

Функціонуючі в Україні автоматизовані інформаційні системи комерціалізації 

інновацій призначені для вирішення проблем місцевого, регіонального, галузевого, 

національного або міжнародного значення. Так Українська інтегрована система трансферу 

технологій призначена для накопичення та забезпечення оперативного обміну інформацією 

між розробниками і споживачами інноваційної продукції [1]. 

Головною метою функціонування каналів трансферу є створення умов для просування 

інформаційних технологій, високотехнологічної продукції і послуг на внутрішній та 

міжнародні ринки, скорочення витрат на пошук замовників й партнерів, забезпечення 

юридичної чистоти відповідних угод та правової охорони результатів наукових досліджень. 

На нашу думку, саме аграрний сектор є одним з найбільш перспективних галузей 

України для впровадження та розвитку Blockchain-технології з метою забезпечення 

ефективності комерціалізації інновацій. Вітчизняний аграрний сектор має комплекс 

нагальних проблем, які можна вирішити шляхом впровадження інноваційної Blockchain-

технології. Тобто, пропонуємо під Blockchain-технологією в аграрному секторі розуміти 

інноваційний спосіб зберігання даних, цифровий реєстр будь-яких транзакцій, угод або 

смарт-контрактів у напрямку зберігання будь-якої  інформації: дані про видані кредити або 

про договори оренди на землю, фінансову звітність за витратами на гектар (паливо, 

агрохімія, добрива, насіння), або закупівлі інших матеріалів, агротехнологічних операцій, 

договорів щодо реалізації продукції тощо. 

Світовий досвід вражає масштабами застосування Blockchain-технології в різних 

сферах, у тому числі і аграрному секторі. За перші три квартали 2018 року венчурні 

інвестиції в Blockchain-стартапи досягли 3,9 млрд доларів (це на 280% більше, ніж за ввесь 

2017 рік). Проведене дослідження дозволило систематизувати напрями забезпечення 

комерціалізації інновацій в аграрному секторі України та можливі ризики впровадження 

Blockchain-технології. 

1. Забезпечення прозорості економічних процесів та задоволення потреб суспільства, 

який досягається шляхом прозорості етапів постачання аграрної продукції (від виробника до 

споживача), що, у свою чергу: по-перше, сприяє задоволенню потреб та збереженню 

здоров’я населення; по-друге, стабільність прибутків для бізнесового сектору; по-третє, 

нейтралізація тіньового сектора економіки. Адже, така інноваційна технологія корисна не 

лише для споживачів, але й для постачальників та виробників. Саме технологія Blockchain 

може допомогти аграрному бізнесу  в формуванні прозорого алгоритму виробництва та 
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поставки продуктів, яка гарантує економічну та безпосередньо промислову безпеку в країні. 

На сьогоднішній день дотримання стандартів в Україні гарантує система сертифікації, але 

вона занадто дорога та не завжди достовірна. Використання Blockchain-технології дозволить 

мінімізувати а в перспективі взагалі уникнути такої проблеми, адже вона не дозволяє 

змінювати внесені дані непомітно. Саме тому, прозорість –  одна із загальновизнаних переваг 

використання Blockchain технології в комерціалізації інновацій аграрного сектору.  

2. Страхування економічних інтересів партнерів аграрного бізнесу. Оскільки записану 

в Blockchain платформу інформацію не можна змінити та вона доступна всім, Blockchain тим 

самим застраховує  від тіньових механізмів зі сторони партнерів. Однак, зауважимо, для 

використання цієї переваги необхідно співпрацювати з компанією, яка має гарну репутацію 

на ринку, щоб забезпечити достовірність внесення початкової коректної інформації.  

3. Активізація механізму залучення інвесторів (інвестиційна підтримка малого та 

середнього аграрного бізнесу).  

Використання Blockchain технології допомагає скорочувати  період отримання 

платежів для аграріїв, не виключаючи невизначені платежі. Технологія дозволить передавати 

платежі з правом власності, тим самим уникаючи ризику втручання третьої сторони. Для 

прикладу, Square Peg Capital інвестує в Blockchain стартап Agridigital. Стартап створив 

приватну Blockchain платформу для розвитку аграрного виробництва та поставки 

сільськогосподарської продукції. У 2016 року ці фірми уклали договір на поставку 1,6 тони 

зерна на суму 360 млн дол. Їх послугами користуються 1300 клієнтів [2].  

Тобто, впровадження такої інноваційної технології допоможе не лише позбутися 

посередників у фінансових операціях, а й суттєво скоротити витрати. Наприклад, 

перевезення 17 тонн мигдалю з Австралії до Німеччини, під час підписання договору 

використовували технологію смарт-контрактів, спеціального комп’ютерного алгоритму для 

укладення та підтримки бізнес-договорів [3]. Відповідно до заяв учасників договору, час 

витрачений на роботу з документами, завдяки використанню смарт-контрактів, скоротився в 

5 разів, що є дуже актуально саме для аграрного бізнесу. Смарт-контракти гарантують 

контрагентам своєчасність та повноту виконання зобов’язань. Адже в Україні 

загальновідомою проблемою аграріїв є затримка в оплаті за поставлений товар. На 

сьогоднішній день дана проблема вирішується лише на засадах довіри до перевірених 

учасників ринку.  

4. Ефективність функціонування ринку землі в Україні. Використання Blockchain-

технології сприяє підвищенню рівня довіри суспільства до продажу землі. В Україні вже 

пройшов перший аукціон з продажу майна з використанням Blockchain. Оскільки населення 

України з обережністю ставиться до питання ринку землі, на думку вітчизняних дослідників, 

в цій сфері Blockchain набуває особливої актуальності. Адже саме Blockchain не дозволяє 

стороннім особам змінювати дані, як у більшості випадків відбувається при торгах. Це 

означає, що підвищиться рівень довіри до аукціону як зі сторони учасників, так і всього 

суспільства. 

5. Застрахованість від зміни цін під час продажу активів на біржі. Blockchain-

технології активно почали використовуватись  на світових біржах. Тобто, на такій біржі 

можна торгувати ф’ючерсом – контрактом на покупку товару в майбутньому за ціною, яка 

зафіксована зараз (на зерно, тварин або інші активи). Таким чином аграрій отримає гроші 

необхідні для його функціонування та розвитку, а покупець буде застрахований від 

зростання цін – однак може і понести збитки, у разі якщо ціна знизиться. 

6. Перспективність формування аграрної криптовалюти. Прикладом цьому слугує 

створені Сатоши Накамото біткоіни. Біткоіни використовуються для покупки товарів, ними 

торгують на біржах, ними фінансують бізнес. Значна  кількість людей визнають біткоіни 

грошовими ресурсами, хоча  і заснованими на незвичній технології. Так для прикладу, в 2014 

році приблизно 30% світового майнінгу криптовалюти Bitcoin було сконцентровано в 

Україні.  

Цей приклад показує, що аграрний сектор може створити свою криптовалюту для 

інвестицій, кредитування, торгівлі, страхування а отже й ефективної комерціалізації 

інновацій. В Україні вже зроблені перші кроки для вирішення цього питання, а саме, подано 
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на розгляд до Верховної Ради України Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» №9083 

від 14.09.2018 р. Ключовими завданнями такого Закону є: виведення з тіньового ринку 

великого обсягу операцій; поповнення державного бюджету України за рахунок залучення 

до оподаткування кардинально нового виду доходів фізичних та юридичних осіб  – доходів 

від операцій з віртуальними активами; стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в 

Україні. Реалізація запропонованого проекту Закону не потребує додаткових видатків з 

державного та місцевих бюджетів України, а навпаки призведе до збільшення надходжень у 

вигляді податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб та військового 

збору через збільшення об’єкту оподаткування.  

Значна кількість експертів вважають, що саме в Україні варто чекати на 

результативність інновації Blockchain-технології саме в аграрному секторі. Деякі вітчизняні 

компанії, підприємства і фінансові організації вже давно працюють над впровадженням 

технології Blockchain як однієї з перспективний інновацій. Так, у 2017 році технологія 

Blockchain була використана для оновленої системи електронних торгів конфіскованим 

майном CETAM. Також з використанням Blockchain реалізовано оновлену версію 

інформаційної системи державного земельного кадастру. На порядку денному актуальними є 

питання про переведення всіх електронних державних даних (реєстрів, соціального 

страхування, державних послуг та охорони здоров’я) на Blockchain-платформу.  

Для використання Blockchain-технології у аграрному секторі з метою забезпечення 

його соціально-економічної безпеки необхідно реформувати роботу більшості вітчизняних 

суб’єктів господарювання. Адже коли у одних є можливість роботи з електронними 

документами, а інші продовжують працювати з факсами, роздруковують, підписують 

документи по-старому, процес роботи Blockchain-платформи не буде таким швидким.  

Не завжди і не кожна держава готова враховувати всі особливості аграрного бізнесу, 

коли справа доходить до сплати податків. Експортна вартість у смарт-контракті може 

автоматично змінюватися, а це викликає недовіру у контролюючих фіскальних органів. 

Тобто, зацікавлені особи можуть намагатись за допомогою Blockchain занижувати вартість 

товару і платити менше податків. Тому тут важлива тісна співпраця з усіма державними 

структурами, щоб процес був чіткий і зрозумілий. Аналіз вітчизняного аграрного ринку 

показав, що багато постачальників хочуть працювати з цією технологією і стати частиною 

нової інноваційної торгової системи, яка призведе до зниження витрат і більш високого рівня 

довіри між учасниками ринку. 

Тому особливої актуальності набувають дослідження особливостей та перспектив 

використання Blockchain в процесі комерціалізації інновацій. Таким чином, до основних 

функціональних елементів механізму комерціалізації інновацій в аграрному секторі на 

основі використання Blockchain-платформи пропонуємо відносити: 1) механізм управління 

ресурсами; 2) механізм закріплення та нормативно-правового захисту інтелектуальної 

власності; 3) механізм просування результатів наукового дослідження на ринок; 4) 

інформаційно-комунікаційні механізм на основі Blockchain-платформи; 5) механізм 

забезпечення лідерських позицій в глобалізованому інформаційному  просторі. 

В рамках систематичної діяльності з комерціалізації інновацій в аграрному секторі 

головним суб’єктом виступають наукові та освітні устнови, які взаємодіють з рядом інших 

економічно самостійних суб’єктів, що беруть участь в цьому процесі. Такі суб’єкти можуть 

бути як в складі науково-освітніх закладів, тобто включеними в його внутрішнє середовище 

(дослідники, наукові колективи і т.д.), так і зовнішніми по відношенню до них, тобто в складі 

зовнішнього середовища (держава як інвестор і контролюючий орган, приватні інвестори, 

впроваджувальні організації, споживачі, конкуренти і т.д.). Взаємодія з даними суб’єктами з 

приводу розробки, використання, передачі інноваційних ідей та розробок  з метою введення 

їх в комерційний оборот представляє собою зміст діяльності по комерціалізації інновацій в 

аграрному секторі. У свою чергу, кількість суб’єктів комерціалізації та їх склад може бути 

різним [4]. 

Отже, варто зауважити, що весь аграрний бізнес можна розглядати як комплексний 

глобальний механізм (алгоритм дій), який включає в себе різного роду учасників: від 
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наукових дослідників, які відповідають за питання, як і що вирощувати, до людей, які 

займаються логістичними питаннями, від елеваторів до упаковки. Тому значна кількість 

учасників в аграрному секторі отримають економічну та соціальну вигоду та відповідний 

рівень безпеки від використання не лише технології Blockchain, а й абсолютно нових бізнес-

моделей. В першу чергу, в Україні із допомогою технології Blockchain можна підвищити 

результативність іннлвваційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. По-друге, є 

можливість нарешті знищити тіньову економіку в аграрному секторі. По-третє, оптимізувати 

механізм субсидіювання інноваційної діяльності аграрного сектору в Україні з державного 

бюджету. По-четверте, забезпечити збільшення прямих надходжень від аграрного бізнесу до 

державного бюджету. По-п’яте, з огляду на географічне розташування України, можна 

зайняти позицію ключового учасника у перевезенні всієї аграрної продукції, що сприятиме 

не лише економічному розвитку в країні а й можливості займати лідируючі позиції на 

світовому ринку.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ, БИЗНЕС-ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Штыков В.Ю. 

Управляющий партнер DZB Group 

(Чернигов, Украина) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Акименко Е.Ю. 

 

За каждым успешным бизнесом стоит команда экспертов. Именно состав команды 

определяет возможности бизнеса в достижении поставленных целей. Для обеспечения 

движения по назначенному вектору, собственник бизнеса использует систему мотивации, 

материальную и нематериальную. И основной проблемой начинающих предпринимателей 

является ложное ожидание вовлеченности команды в бизнес за счет одной мотивации. И, 

именно корпоративная культура является способом мышления и действия в бизнесе.  

В связи с этим возникла необходимость описать фактически идеальную корпоративную 

культуру, которую нужно использовать в управлении бизнесом.  

В августе 2014 года я занял позицию ―Специалист по обучению и адаптации 

персонала‖ в компании Глобал онлайн юниверсити Украина, где впервые познакомился с 

системой дистанционного управления и новыми принципами корпоративной культуры. С 

коллегами Ольгой Олепир и Ксенией Ткаченко мы занимались прививанием правил 

компании сотрудникам (штат был более 200 человек). Основы этих правил базировались на 

опыте американских предпринимателей таких, как: Джек Уэлч (генеральный директор 

General Electric), Эндрю Гроув (сооснователь корпорации Intel), Брайан Трейси (Оратор-

мотиватор, автор более 70 книг), Уоррен Баффетт (инвестор, предприниматель), Алекса 

Яновского (бизнесмен, автор 7 книг).  

Именно эти принципы корпоративной культуры были использованы мной в Ezraton; 

НЕШКОЛА; DZB Groupe; VScompany online, что, соответственно, подтверждает 

эффективность правил и ценностей, которые заложены в корпоративную культуру.  

http://www.osp.ru/os/2016/04/13050987/
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Остановимся на инструментарии, который был использован. Начнем с правил 

компании: уважительная открытость; бизнес-преступления (игнорирование договоренностей,  

ошибки в информации, сделать, хуже, чем было до тебя); ППД-посидели, поговорили, 

договорились; ППР-посидели, поговорили, разбежались; ТПСИ – твердая полная 

своевременная информация; РАД – результат анализ действие; победы нужно праздновать; 

мы не рабы, поэтому " мы не просим"; что нельзя измерить – тем нельзя управлять; все 

делать наилучшим образом; испытательный срок всегда. 

Далее рассмотрим не менее важные.   

Кайф от работы. Это чувство удовлетворения от того, что делаешь каждый день и 

хочется еще и еще. Это когда проект, на который отведено 2 месяца работы, вы сдаете через 

месяц, потому что, по-другому будет просто скучно и неинтересно. Превратить работу в 

хобби - вот к чему нужно стремиться 

Аскетизм. Отказаться от всего лишнего и не существенного, чтобы направить весь 

ресурс и потенциал в нужное русло. Рационализм и самодисциплина - качества, присущие 

всем нашим сотрудникам. Постоянно оптимизировать расходы компании и сокращать их 

там, где нужно - к этому должен стремиться каждый. 

Инновационность. Чем больше сгенерировано правильных идей, тем больше шансов 

взобраться на вершину и, передохнув, двигаться к новой. Если Вы проработали неделю и не 

внедрили в жизнь хотя бы одну идею, которая принесла компании деньги, Вы трудились зря. 

Клиенторентированность. Клиент – это самый главный человек в компании. Чтобы он 

Вас услышал, нужно, чтобы сначала он Вам поверил. 

Сила в простоте. Все гениальное – просто и простота – гениальна по своей сути. 

Объясняйте свои идеи доступным языком, не усложняйте работу себе и другим. Простота, 

доступность, информативность – главные критерии любой подачи. С каждым клиентом 

следует говорить на его языке, его терминологии и подавать информацию в понятном для 

него ключе. 

Чувство юмора. Любая шутка, улыбка и разрядка обстановки, должна быть уместной и 

обязательно присутствовать в рабочем процессе. Улыбка – это бесценный помощник и 

самый простой коммуникатор. Уместная шутка не сделает Вас беднее, но даст столько 

положительного заряда, что хватит на все свершения. 

Бизнес – это спорт. Бегите быстрее, прыгайте выше, играйте как в последний раз. 

Останавливаться нельзя, иначе заслуженное место обязательно займут другие. Забудьте о  

лаврах и не почивайте на них. Слабакам в этом марафоне не место. Вера в победу и сама 

победа – это самый мощный двигатель,  из когда-либо изобретенных человечеством. 

Как за каменной стеной. Чувство защищенности и безопасности способно сломать 

любую стену недоверия, даже самую неприступную. Защищайте интересы клиента и 

интересы компании всеми доступными способами. 

ДБЧО. Делайте Больше, Чем Ожидают - Хороший специалист тот, который 

просчитывает желания клиента на три шага вперед. Он еще не подумал, а Вы уже несете ему 

то, что он хочет увидеть, он еще только думает над вопросом, а Вы уже даете расширенный 

ответ, он только хочет совершить действие, а Вы уже оглашаете результат. 

Саморазвитие. Знание – сила, сила – движение вперед. Личностное и профессиональное 

развитие каждый день – это неиссякаемое питание мозга и безграничная уверенность в 

завтрашнем дне. 

Уверенность в себе. Не нужно бояться показаться неопытным. Не ошибается только 

тот, кто ничего не делает. Стремление к совершенству при правильном и полном понимании 

задач и ресурсов - вот, что важно. Рабочий процесс без ошибок невозможен, но вперед 

вырывается тот, кто вовремя сможет сделать правильные выводы и провести «работу над 

ошибками». 

Скорость. В наш век огромных скоростей необходимо быть максимально эффективным 

каждый день. Быть первым, значит быть лучшим. Успеть можно все и всегда, главное знать, 

чего хотеть и двигаться к намеченной цели со скоростью сверхзвукового локомотива. 
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Не откладывай на сегодня, то, что можно сделать сейчас. Не откладывать на 

следующий час то, что можно сделать за ближайшие 10 минут. У каждого в сутках только 24 

часа, но берет от жизни все тот, кто проживает их с большей пользой. 

Один за всех, и все за одного. Необходимо быть настойчивым, амбициозным, но всегда 

следует помнить, что ты - член команды, и ее интересы выше собственных. Время в 

современном мире - это конкурентное преимущество. То, что один человек будет делать два 

дня, слаженная и профессиональная команда сделает за два часа. Таким образом, работа 

сообща принесет больше пользы, чем самая гениальная Ваша идея в одиночестве. 

Страсть. Выполнить на отлично работу можно только в том случае, если делать все со 

страстью. Получение удовольствия от каждого законченного дела – это самое главное 

удовлетворение своих амбиций и самый мощный заряд положительных эмоций, чтобы 

двигаться дальше. 

Отдельного внимания заслуживают бизнес-преступления.  

Проигнорировать договоренность. Любая договоренность сотрудников должна 

фиксироваться в документе. Договоренность которая прописана является ―Железной‖. 

Железная договоренность - это та, в которой есть предмет договоренности, четкий срок, 

ответственный и по окончанию которой будут оценены усилия и результат. Невыполнение 

―Железной договоренности‖ без передоговоренности являются бизнес-преступлением.  

Сделать ошибку в информации. Предоставление коллегам не ТПСИ может привести к 

закрытию бизнеса из-за недостоверно принятых решений. 

Сделать, хуже, чем было до тебя. Не допускается ухудшение результатов первичного 

замера.  

Корпоративная культура - это способ мышления и действия в бизнесе. Самый простой 

инструмент влияния на мышление - речь. Те слова, которые произносят сотрудники 

компании на совещаниях, в переписке и т.д. на прямую влияют на мысли. С этого следует 

вывод, что нужен список запрещенных слов, например: ―Потратили‖, ―Середина месяца, 

недели, скоро‖ ―Примерно, около, почти‖, ―Требование‖. Для этих слов стоит ввести 

синонимы: ―Инвестировали‖, ―Конкретика: время, дата‖, ―Вероятность в процентах‖, 

―Договоренность‖.  

В итоге хочу закончить мыслью: ―Сотрудниками должна управлять система, а не 

менеджер‖.  
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СЕКЦІЯ 2 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
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У цілому конкурентноздатність торгового підприємства це відносна характеристика, 

що виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм по ступеню 

задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності.  

Конкурентноздатність торгівельного підприємства характеризує можливості і 

динаміку його пристосування до умов ринкової конкуренції. 

Наявність конкуренції, підтримка існуючого іміджу ТМ «Піца-Базис», бажання 

рухатись вперед вимагає від Товариства пошуку нових рішень, впровадження нових видів 

діяльності (літні майданчики по продажу купованої та власної продукції). Товариство 

щороку приймає участь у конкурсних торгах на постачання товарів та послуг держустановам 

за державні кошти [1]. 

Оптовий канал продаж є найбільшим і найвагомішим напрямком роботи ПАТ 

«БАЗИС», але і залишається найбільш ризикованим. Основним ризиком є ризик 

неповернення грошових коштів за поставлені товари. Також треба приділяти увагу і ризику 

прострочення продукції залежно від сезонних коливань продаж і коливань споживчого 

попиту і купівельної спроможності населення.  

Основним для ПАТ «БАЗИС» залишається продаж товарів, що потребують «холодної 

логістики», так як ці товари мають високий показник оборотності та низький показник 

конкурентоспроможності. [1] 

До основних ринків збуту продукції в області і регіоні відносять такі центри: м. 

Чернігів, м. Ніжин, м. Прилуки, м. Славутич, смт. Добрянка, м. Борзна, м. Бахмач, м. 

Новгород-Сіверський, м. Мена, м. Короп і багато інших селищ і міст Чернігівської і 

Київської областей. Головними конкурентами ПАТ «БАЗИС» є: ПП «Союз–лідер», ПП 

«СеДаМ - маркет», ТОВ «Континент», ПАТ «Новий Чернігів», ПрАТ «Чернiгiвпродтовари», 

ТОВ «Альянс маркет», ТОВ «АТБ - маркет», ТОВ «Фуд Маркет»,  ТОВ «Фоззі-фуд», ТОВ 

«Еко», а також приватні підприємства [2-4]. 

За 2017-2018 рр. у ПАТ «Базис» на територiї Чернiгiвської областi з’явилася велика 

кiлькiсть дрiбних конкурентiв в сферi оптової торгiвлi, якi не дотримуючись жодних 

комерцiйних умов продажу та порушуючи територiальнiсть дистрибуцiї, «руйнують» канал 

оптових продажiв демпiнговими цiнами. Посиленню конкуренцiї сприяє також створення 

власної збутової ланки окремими товаровиробниками i центральних розподiльних складiв в 

корпоративних роздрiбних торгiвельних мережах, де централiзовано забезпечується 

товаропостачання власних магазинiв i здiйснюється оптовий продаж рiзним дрiбнооптовим 

покупцям. До таких компанiй можна вiднести мережу магазинiв «АТБ», «Сiльпо», «Велика 

Кишеня» та ін. [1,2]. 

Найбiльш небезпечним у пiдприємницькiй дiяльностi є ризик втрати клiєнта. ПАТ 

«БАЗИС», щоб досягти успiху, не iгнорує питання покупцiв, вживає заходiв, як найкраще їх 

задовiльнити. З метою повного забезпечення попиту споживачiв товариство придiляє увагу 

формуванню та забезпеченню стiйкого асортименту товарiв, реалiзуємих пiдприємствам.  

Економiчна криза внесла свої корективи, i в галузi виникла критична ситуацiя, але 

економiчна криза дає iмпульс в розвитку економiки, виконуючи стимулюючу функцiю. В 
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перiод кризи з’являються стимулюючi мотиви до скорочення витрат виробництва, 

збiльшення прибутку, обновлення капiталу на новiй технiчнiй основi. 

Небезпечним у підприємницькій діяльності є ризик банкрутства клієнтів товариства. 

Але і досить важливою умовою успішної торгівлі є налагодження та утримання саме 

партнерських відносин з клієнтами. Щоб досягти успіху товариство вживає заходів як 

найкраще задовольнити попит клієнтів. 

Загальновідомо, що однією з найважливіших проблем на споживчому ринку у 2017-

2018 рр. продовжує залишатися зростання цін. Але за даними Держкомстату України індекс 

споживчих цін (індекс інфляції) у 2017 р. становив 113,7 %, продукти харчування 

подорожчали на 18,3%, ціни на комунальні послуги (житло, вода, електроенергія) – на 10,6%, 

що зменшує покупну спроможність населення [5].  

Отже, з метою визначення сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і 

загроз, що виходять з його найближчого оточення (зовнішнього середовища) було здійснено 

SWOT- аналіз для ПАТ «Базис» представлено в табл. 1. 

Перед початком SWOT-аналізу комплексно зосереджуються на ймовірних загрозах і 

можливостях, що постають перед виробником. Після цього слід з'ясувати, які загрози є 

найбільш імовірними і які ризики вони здатні спричинити. Саме вони потребують 

найбільшої уваги і концентрації зусиль з метою їх усунення. 

Таблиця 3.2 - SWOT-аналіз ПАТ «Базис»* 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Професіоналізм працівників та висока 

кваліфікація кадрів. 

2. Великий досвід роботи в сфері торгівлі та 

ресторанного господарства. 

3. Застосування інформаційних технологій в 

організації збуту товарів. 

4. Висока якість власної продукції. 

5. Позитивний імідж ТМ «Піца –Базис» 

6. Забезпечення працівників гідними умовами 

праці та своєчасно її оплата. 

7. Висока культура обслуговування. 

8. Ефективність реклами  

9. Ефективна організація комунікаційної 

політики в середині організації  

10. Орієнтація керівництва на задоволення 

потреб споживачів  

11. Стабільні канали поширення та просування 

продукції   

1. Ринок збуту в межах Чернігівської області. 

2. Відсутність системи лояльності (дисконт, 

бонуси) в мережі роздрібної торгівлі та 

ресторанного господарства. 

3. Невисока заробітна плата в мережі роздрібної 

торгівлі. 

4. Недостатність фінансових ресурсів. 

5. Низька рентабельність. 

6. Відповілність стилю управління до ситуації  

7. Відсутність екологічних програм  

 

Можливості ринку Загрози ринку 

1. Розширення видів діяльності та асортименту 

власної продукції. 

2. Вигідне партнерство. 

3. Погіршення позицій конкурентів. 

4. Зростання доходів населення. 

5. Модернізація товарів та виробництва  

6. Удосконалення маркетингової діяльності  

7. Впровадження високих стандартів 

менеджменту 

8. Стійкі конкурентні позиції  

9. Співробітництво з мережею дилерів  

10. Створення своєї клієнтської бази  

 

1. Різке падіння попиту на деякі продтовари. 

2. Відкриття нових торгових місць 

конкурентами. 

3. Зростання податків, тарифів на комунальні 

послуги, енергоносії, паливо. 

4. Зростання цін на сировину та матеріали  

5. Зміна валютних курсів  

6. Зміна мотивації споживача  

7. Можливість конкуренції з боку колишніх 

партнерів  

8. Висока маркетингова активність конкурентів  

9. Неадекватна реакція споживачів на нові види 

товару  

10. Зростаючий темп інфляції та нестабільність 

економічної ситуації  

*Джерело: складено автором 

За рахунок продаж у мережі ресторанного господарства товариство отримує більшу 

частину доходу. ПАТ «Базис» забезпечує повний комплекс дистрибуції продуктів, 
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використовуючи сучасні методики та багаторічний досвід на українському ринку, і стало 

одним з впевнених лідерів даної галузі. Карта обслуговування товариства покриває майже 

всю територію Чернігівської області та включає комплексне обслуговування підприємств 

ресторанного господарства. 

Товариство реалізує товари як безпосередньо, так і через національні та регіональні 

роздрібні мережі. В тенденціях 2016 року продовжилась ситуація подальшого зменшення 

обсягів продажу мережевих клієнтів. Найбільш вагомим прикладом є клієнт ТОВ «ЕКО», 

обсяг продажу якого зменшився на 33% у порівнянні з 2017 роком і займає 1,5% від 

загального обсягу. Було припинено співпрацю по продукції виробника ТОВ «ФУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ». До списку клієнтів ПАТ «Базис» відносяться ТОВ «АЛЬЯНС-МАРКЕТ» 

та ПП «Седам-Маркет» [5]. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що стан активності підприємницької 

діяльності в торгівлі напряму залежить від свободи підприємництва, конкуренції, факторів 

розвитку ринку та інших факторів, що належать до механізму регулювання підприємницької 

діяльності, які сприяють / перешкоджають створенню сприятливого клімату для 

торговельного підприємства. Підтримка розвитку бізнесу на підприємстві є одним з 

визначальних пріоритетів державної політики. Вагома роль підприємства у забезпеченні 

конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів 

населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні 

спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку бізнесу в Чернігівській 

області. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Городнічій А. 

Магістр 1-го курсу  

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

Науковий керівник: к.е.н, доцент Акименко О.Ю. 

 

Як людина налагоджує відносини в суспільстві з сусідами, колегами, знайомими, так і 

вільна держава Україна налагоджує зв’язки з іншими державами - партнерами. Процес 

входження України в систему світогосподарських зв’язків багато в чому залежить від якості 

прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. За політичні 

зовнішні зв’язки в державі відповідає Президент України, відстроюючи зовнішню політику 

держави. Від того якими будуть політичні міжнародні зв’язки, залежить економіка держави, 

тому що інвестори інших держав не будуть інвестувати свої кошти в розвиток підприємств 

воюючої країни. Тому, між політичними та економічними зв’язками існує прямий зв'язок.  

У сучасній економічній літературі відсутня єдність думки щодо визначення дефініції  

«менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Науковці вкладають в це визначення різні 

тлумачення залежно від власного розуміння зовнішньоекономічної діяльності та доцільності 

її розвитку. Так, Г.М. Дроздова під менеджментом зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства розуміє управління виробничо-господарською і комерційною діяльністю 

http://www.bazis.cn.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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підприємства, що пов’язана з його виходом на зовнішній ринок, в зовнішнє міжнародне 

середовище задля більш повного використання зовнішніх (міжнародних) факторів 

економічного росту [1].  

О.А. Кириченко наголошує на думці, що сутність менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у 

поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації або 

установи в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій 

[2]. 

А.А. Мазаракі вважає, що менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – це 

цілеспрямоване, системне управління зовнішньоекономічною діяльністю щодо забезпечення 

стабільного економічного зростання та підвищення як міжнародної, так і внутрішньої 

конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі на основі більш 

повного використання зовнішніх (міжнародних) факторів економічного зростання [3].  

Однією з особливостей менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є те, що з 

одного боку, він є побудованим на принципах загального менеджменту, а з іншого боку, 

формується з врахуванням принципів зовнішньоекономічної діяльності. Можна виділити три 

рівні принципів зовнішньоекономічної діяльності: загальні (ефективності; стабільності; 

системності; науковості; взаємовигідності; оптимальності; збалансованості); національних 

(суверенітет у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; свобода зовнішньоекономічної 

діяльності; встановлений порядок при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

юридична рівність і недискримінація; верховенство закону; захист інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; еквівалентність обміну; неприпустимість демпінгу); 

специфічних (територіальна цілісність всіх країн; суверенітет та рівність держав; політична 

та економічна незалежність держав; невтручання у внутрішні справи держави; сумлінне 

виконання міжнародних зобов’язань; мирне співіснування та мирне вирішення спорів; 

рівноправність всіх народів; сумлінне виконання міжнародних зобов’язань [4]. 

Основними функціями менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є планування; 

організація; мотивація; контроль; регулювання [5, 6]. Звичайно, всі зазначені функції 

менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності мають істотні особливості. Функція 

планування передбачає рішення про те, якими повинні бути цілі підприємства в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності і що повинні робити члени цього підприємства, щоб 

досягнути цих цілей. Організація – це процес створення структури підприємства, яка дає 

можливість людям ефективно працювати разом для досягнення як загальних цілей, так і в 

сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тобто, організація як процес являє собою функцію 

по координації багатьох задач здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Мотивація - це 

процес спонукання працюючих до діяльності для досягнення цілей в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Контроль - це процес, що забезпечує досягнення цілей 

підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Він необхідний для виявлення і 

вирішення виникаючих проблем раніше, ніж наслідки стануть дуже серйозними, і може 

також використовуватися для стимулювання успішного розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності. Функція регулювання — вид управлінської діяльності, спрямований на усунення 

відхилень, збоїв, недоліків в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності шляхом 

розроблення і впровадження керуючою системою відповідних заходів. Метод управління 

зовнішньоекономічною діяльністю – це спосіб здійснення управлінської діяльності, при 

якому досягаються цілі управління зовнішньоекономічною діяльністю. Основними методами 

управління ЗЕД є: правові, адміністративні, економічні, організаційні [8].  

Отже, враховуючи, що менеджмент зовнішньоекономічної діяльності являє собою 

багатогранний процес, успіх зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних 

зв’язків повинен залежати від комплексності, послідовності заходів керівника, що 

полягатимуть у виборі єдиного підходу, але з урахуванням технічних, екологічних, 

економічних, організаційних, соціально-психологічних та інших аспектів менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності у їхній взаємодії.  
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Сучасні тенденції розвитку маркетингу характеризуються істотним підвищенням ролі 

такої важливої складової його комплексу як просування, а також активізацією розробки та 

впровадження інноваційних технологій та інструментів в систему маркетингових комунікацій 

компанії. Під інноваційним маркетингом розуміється сучасна концепція діяльності компанії на 

ринках, згідно з якою компанія повинна безперервно вдосконалювати продукти, методи і 

прийоми маркетингу, активно використовуючи при цьому новітні технології та креативні ідеї.  

На сьогоднішній день знайшли активне використання такі інструменти просування як вірусний, 

сенсорний, нейромаркетинг, мерчендайзинг, продакт-плейсмент, особливе місце серед яких 

займає партизанський маркетинг - вид маркетингових комунікацій, що базується на гнучкому, 

мобільному впливі на потенційних покупців з концентрацією зусиль по просуванню на окремих 

ринкових нішах і використанням нетрадиційних, новаторських методів і технологій просування 

своїх товарів (послуг) і з орієнтацією на мінімізацію (оптимізацію) витрат на просування [1].   

Термін «guerrilla marketing» (партизанський маркетинг) ввів в обіг і підвів під нього 

теоретичну базу американський рекламіст Джей Конрад Левінсон, в минулому креативний 

директор рекламного агентства «Лео Барнетт». Підхід, запропонований Левинсоном, зводився в 

основному до використання дешевих рекламоносіїв – таких, як візитні картки, листівки, вивіски, 

буклети. Для компаній, що не мають великих бюджетів на рекламу і просування, використання 

саме партизанського маркетингу є шансом звернути на себе увагу потенційних клієнтів. 

Технології партизанського маркетингу приходять на допомогу малому бізнесу в конкурентній 

боротьбі з великими компаніями. Особливо важливим є його використання в процесі оптимізації 
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бюджетів маркетингу, в тому числі в ситуації обмеженості фінансових ресурсів [2]. Це 

забезпечується зосередженням на місцевій культурі з її географічною, спортивною, соціальною 

мережею, її потребах, звичках, нормах, традиціях і цінностях. Розумні ідеї з'являються через 

нетрадиційні методи, які повинні привернути увагу цільової аудиторії. 

Сучасний покупець часто досить роздратовано і неприязно реагує на рекламу в її 

традиційному вигляді. У той же час, нестандартні методи подачі комерційної інформації роблять 

ставку на її креативну, оригінальну форму і підвищений інтерес потенційного покупця до неї, 

що в кінцевому підсумку призводить до бажаних комунікатором результатів. Активне 

використання різноманітних оригінальних, психологічно ефективних прийомів впливу на 

потенційного покупця – головний козир партизанського маркетингу. 

Розглядаючи специфіку технологій партизанського маркетингу на сучасному етапі 

розвитку необхідно зупинитися на його особливості, які полягають в наступному [3]: 

1) відмова від традиційної реклами в ЗМІ та орієнтація на нетривіальні рішення; 

2) розміщення реклами за допомогою компаній, щопродають комплементарні товари; 

3) посилений вплив на покупця; 

4) його методи невидимі для конкурента, і тому не можуть бути їм скопійовані; 

5) малобюджетность і ефективність за рахунок нестандартних рекламних прийомів; 

6) оцінка ефективності кожної рекламної акції. 

До партизанського маркетингу відносять такі малобюджетні технології як [3]: 

 вірусний маркетинг (вірусні відео, флешігри, онлайн-сервіси); 

 Buzz-маркетинг (таємні покупці, «life placement»); 

 крос-маркетинг (спільне просування, спільна участь у виставках); 

 малобюджетна реклама (трафарет-графіті, Animal Ad, Ambient media, Brand space); 

 малобюджетні зв'язки з громадськістю (флешмоби, вуличний перфоманс, блогінг, 

розсилка прес-релізів, Wild Posting, виступ у пресі в якості експерта, виступи на конференціях, 

зустрічах); 

 малобюджетний директ-маркетинг (sms та інтернет-розсилки, поштова розсилка); 

 малобюджетне стимулювання збуту (PZ sampling, ігри, аукціони). 

Технології партизанського маркетингу використовують не тільки в цілях економії 

бюджету на маркетинг, а й для залучення цільової аудиторії нестандартними способами. 

Більшість з використовуваних великими компаніями прийомів партизанського маркетингу 

пов'язані з інтернет-просуванням, що відкривають широкі можливості для розміщення на них 

альтернативної реклами. Найбільш часто використовуються такі прийоми як: 

 Viral Video (вірусне відео) – короткий відеофайл, який передається через Інтернет. 

Виготовляється на замовлення рекламодавця і поширюється за допомогою WOM-

технологій. Таке відео може бути розміщено в соціальних мережах або в популярних 

відеобібліотекі; 

 WOM (world-of-mouth – з вуст в уста) – технологія поширення вірусного контенту, 

заснована на звичці людей ділитися з близькими цікавою інформацією; можна 

порівняти з українськими традиціями «сарафанного радіо». Розвиток Інтернету 

перетворило ці форми в більш коротке повідомлення – посилання, на той чи інший 

ресурс. 

Приклади успішного партизанського маркетингу [4]: 

 Apple. Компанія Apple безкоштовно встановила Макінтоши у кожну 

каліфорнійську школу. Діти вподобали пристрої та постійно розповідали про них 

батькам, чим збільшували кількість прихильників продукції компанії; 

 Colgate. Маркетологи Colgate запропонували додати у морозиво паличку у вигляді 

зубної щітки. Акція була проведена спільно із виробником ескімо. У підсумку 

обидві компанії залишилися у виграші; 
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 Moleskine. Один із секретів надзвичайної популярності блокнотів від Moleskine 

криється у написі на пакуванні, що запевняє, ніби Хемінгуей та Пікасо 

користувалися саме цими записниками, не дивлячись на те, що компанія була 

заснована у 1997 році. Щоправда, на сайті дрібним шрифтом вказується, що фірма 

не претендує на достовірність інформації щодо переваг геніїв. Однак рідко, хто 

звертає увагу на дрібний шрифт, а людям подобається відчувати себе дотичними 

до великого, тому вони із задоволенням купують блокноти. 

Таким чином, партизанський маркетинг, незважаючи на його вузьке застосування на 

початку, сьогодні широко використовуються не тільки малими та середніми підприємствами, 

але й великими корпораціями. Через наявність декількох визначних рис, таких як елемент 

сюрпризу та низька вартість, він став модернізованою стратегією у порівнянні з традиційними 

техніками маркетингу та має перспективне значення у введені бізнесу.  
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У ринковій економіці стратегії організацій і система управління досить гарно 

продумані і в першу чергу передбачають пристосування організацій до постійно змінним 

умовам ринку, запитам клієнтів, стратегічного маневрування конкурентів, які сприяють 

виникненню нових можливостей і небезпек, що виходять із зовнішнього середовища. В 

таких економічних умовах ситуація змінюється досить швидко і фундаментально, що ставить 

перед менеджерами завдання оновлення та постійного удосконалення стратегії розвитку 

підприємства, уникнення кризових ситуацій. 

З метою подолання економічних негараздів і підвищення ефективності діяльності 

підприємств значимою потребою стає докорінна перебудова бізнес-процесів і виробничих 

систем підприємства. Система комплексного використання методів, механізмів та 

інструментів стратегічного розвитку підприємства в системі народного господарства на 

основі активного використання технологічних інновацій є найбільш ефективною в ринкових 

умовах сучасності. Завдяки модернізації виробництва підприємств відбувається скорочення 

зносу обладнання, підвищується культура виробництва, розробляються нові інноваційні 

технології і обладнання. 

Проблемам стратегічного управління інноваціями підприємств народного 

господарства присвячені доробки вчених, таких як В.А. Алфьоров, Радієвський М.В, 

Д.І.Мухін, А.А. Шевелєв та інші; проблемам проведення технічного переозброєння 

підприємства та реалізації відповідних заходів присвятили свої дослідження вчені: 

І.Г.Хохлова, І.М. Джазовська, Л.Г. Олійник, І.М. Петрович, О.М. Тимонін, В.М. Гриньова, 

П.А. Орлов, Л.І. Нейкова. 

https://sales-generator.ru/blog/primery-partizanskogo-marketinga/
https://sales-generator.ru/blog/primery-partizanskogo-marketinga/
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Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці системи 

створення стратегії технічного переозброєння підприємства за рахунок використання 

технологічних інновацій у  стратегічному розвитку підприємств. 

Технічне переозброєння є процесом удосконалення активної частини основних фондів  

підприємств на базі інноваційних досягнень. Перешкодою для економічного зростання є 

абсолютний фізичний і моральний знос основних виробничих фондів підприємства. Технічне 

переозброєння є неодмінною умовою конкурентоспроможності економіки країни в умовах 

інтеграції в міжнародні економічні інститути. 

Використання технологічних інновацій на підприємстві можливо засобами 

технологічного переозброєння.  

Під інноваційною діяльністю підприємства розуміємо діяльність, спрямовану на 

досягнення мети підприємства, що передбачає бажаний стан виробничого процесу в 

майбутньому. Інноваційна технологічна діяльність має тісний взаємозв'язок зі стійким 

розвитком підприємства в аспекті реалізованого процесу використання технологічних 

інновацій. Важливим є врахування наступних положень: 

 – розроблена стратегія інноваційної діяльності повинна бути використана саме для 

розробки стратегічних інноваційних проектів, а також пошуку умов і можливостей сталого 

розвитку; 

 – при досягненні підприємством мети стратегії інноваційної діяльності відпадає 

необхідність в розробці (критерієм сталого розвитку є досягнутий рівень виробничого 

потенціалу); 

 – при створенні стратегії доводиться користуватися узагальненою інформацією, 

прогнозами, оскільки відсутня можливість передбачити всі можливі наслідки впровадження 

інновацій засобами технологічного переозброєння; 

 – необхідно забезпечити зворотній зв'язок, що дозволить забезпечити своєчасне 

коригування стратегії інноваційної діяльності підприємства відповідно до нововиявлених 

можливостей сталого розвитку та результатів науково-технічного прогресу [2, с. 256]. 

Таким чином, забезпечення взаємозв'язку між стратегією інноваційної діяльності 

підприємства, умовами і можливостями сталого розвитку та результативними показниками 

використання технологічних інновацій засобами технологічного переозброєння являє собою 

цілеспрямований механізм стратегічного управління процесом використання технологічних 

інновацій підприємства, який об'єднує ресурсний, організаційний, економічний, 

технологічно-процесний, інфраструктурний та інноваційний блоки, комплексно 

характеризує потенціал підприємства і потреби в його модернізації. 

 Планування технічного переозброєння є однією із складових частин розвитку 

підприємства в системі технологічних інновацій. 

Дослідником Бойком І.М. запропонована модель формування стратегії технічного 

переозброєння промислового підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель формування стратегії технічного переозброєння підприємства [1, c.61] 

 

Модель призначена для визначення часу оптимального для здійснення інвестицій у 

технічне переозброєння. Відмінною рисою даної моделі є включення етапів за прогнозом 

науково-технічного розвитку та аналізу мікротехнологічного укладу, а також формування 

цілей і завдань технічного переозбрoєння на основі стратегії розвитку підприємства. 

Технологічний уклад в даній моделі визначає величину інвестицій, яка необхідна для 

здійснення технічного переозброєння і формування нової виробничої бази, а також характер 

стратегії розвитку підприємства. 

Методами планування технічного переозброєння підприємств є: 

 – порівняння економічної доцільності проведення капітального ремонту або покупки 

устаткування;  

– оцінка ефективності заходів по заміні основних виробничих фондів виходячи з 

розрахунку сукупного зносу обладнання і порівняння доходу від його експлуатації;  

– прийняття рішення про заміну технології і вибір проекту технічного переозброєння 

на основі показника річного еквівалентного ануїтету;  

– розгляд основних методик науково-технологічного прогнозування, таких як 

екстраполяція, експертні методи, форсайт [3, с. 218].  

Наведені методики мають недоліки, такі як відсутність комплексності при розгляді 

процесу технічного переозброєння з врахуванням змінних технологічних умов, недостатнє 

врахування науково-технічного прогнозу. 

Технічне переозброєння передбачає розробку комплексу заходів, які дозволять 

досягти максимального ефекту у вирішенні існуючих проблем. Для цього повинен 

враховуватися ряд факторів: 

Формування цілей і задач технічного переозброєння на основі 

стратегії розвитку підприємства 

Прогнозування науково-

технічного розвитку та форсайт 

Аналіз мікротехнологічного 

укладу підприємства 

Аналіз обладнання на предмет відповідності обраної стратегії 

розвитку підприємства 

Визначення потреби в оновленні основного технологічного 

обладнання відповідного обладнання  

Формування переліку варіантів 

оновлення парку обладнання, що 

забезпечують стратегію розвитку 

- Модернізація наявного обладнання, 

- Лізінг обладнання, що було у 

використанні, 

- Покупка нового, його лізінг 

Технічне і економічне обґрунтування варіантів інвестування і вибір 

варіантів інвестування в технічне переозброєння 

Реалізація програми технічного переозброєння на основі розвитку 

підприємства 
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- тенденції ринку і рівень задоволеності споживачів реалізованої продукцією; 

- позиції певного товару в портфелі продукції підприємства і стратегічних 

альтернатив щодо подальшого розвитку; 

- можливі зміни обсягів попиту; 

- виробничі потужності стадій виробничого процесу, завдання і напрями технічного 

розвитку. 

Таким чином, в умовах становлення інноваційної моделі розвитку економіки 

орієнтація технічного і організаційного розвитку підприємства на результати діяльності є 

однією з найбільш важливих завдань управління. Впровадження інноваційних технологій 

можна назвати необхідним фактором розвитку виробництва і зростання виробничих 

можливостей підприємства. Сутність технічного переозброєння як частки інноваційно-

інвестиційної діяльності підприємства визначає основні принципи формування стратегії 

технічного переозброєння, яка повинна бути спрямована на формування 

мікротехнологічного укладу. Перспективним завданням нашої країни є підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, технічного і професійного рівня 

виробництва. Тому модель формування стратегії технічного переозброєння може бути 

використана господарюючими суб'єктами при ухваленні рішення про технічне 

переозброєння. 
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ГРАНТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В США 

Орлова А.В. 

Старший преподаватель кафедры экономики и управления 

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 

 

Привлечение капитала играет важную роль в процессе осуществлении 

предпринимательской деятельности, особенно на стадии старта бизнеса.  Проблема доступа 

к финансовым ресурсам определена одной из ключевых в развитии женского 

предпринимательства. По оценкам исследователей женщины-предприниматели 

сталкиваются с определенными барьерами при финансировании своих предприятий [1]. 

В целях поддержки развития женского предпринимательства во многих странах 

правительственные учреждения, некоммерческие и частные организации предоставляют 

специальные гранты. В США сложилась своя практика в данной области. 

 Особенностью грантов является их безвозмездность, целевой характер и конкурсная 

процедура. Гранты или награды являются финансовыми ресурсами, которые 

предприниматель не должен возвращать, в отличие от кредитов. Как следствие, конкуренция 

в этой области очень высока. Это требует от предпринимателя определенной 

подготовительной работы по формированию соответствующих документов, в которых 

следует обосновать необходимость получения гранта.  
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Бизнес-гранты в США можно разделить на общие, предназначенные для всех 

предпринимателей, и специальные – для женщин-предпринимателей (таблица 1). 

Таблица 1 - Основные гранты для женщин-предпринимателей в США [2] [3] [4] 

Название Целевая аудитория 
Максимальная 

сумма 
Краткая характеристика 

Grants.gov База данных федеральных субсидий, в том числе грантов для малого 

бизнеса. 

GrantsforWomen.org База данных возможностей для женщин в различных сферах. 

Tory Burch Fondation 

Grant 

 

Женщины-

предприниматели 

100000 Первоначально грант 

предоставляется в размере 

10000 долл. США с возможным 

последующим увеличением до 

100000 тыс. долл. США. 

NASE Growth  

Grant Program 

Все 

предприниматели 

4000 Эти гранты предоставляются 

любому владельцу малого 

бизнеса, который является 

членом NASE (Национальная 

ассоциация грантов для роста 

самозанятых).  

Eileen Fisher Women-

Owned Business Grant 

Program 

 

Женщины-

предприниматели 

10000 Гранты предоставляются 

предприятиям, принадлежащим 

женщинам, оказывающим 

положительное социальное и 

экологическое воздействие. 

Amber Grant Женщины-

предприниматели 

10000 Грант выделяется ежемесячно 

размере 1000 долл. США, а 

также по итогам года – 10000 

долл. США.   

#GIRLBOSS 

Foundation Grant 

Женщины-

предприниматели 

15000 Двухгодичный грант для 

женщин-предпринимателей, 

работающих в творческих 

отраслях. 

Cartier Women’s 

Initiative Award 

Женщины-

предприниматели 

100000 

(в расчете на 7 

финалистов) 

Грант Cartier предназначен для 

женщин-предпринимателей на 

ранних стадиях развития своего 

бизнеса (от одного до трех лет). 

FedEx Small Business 

Grant  

 

Все 

предприниматели 

32500 Ежегодно десять победителей 

получат гранты для своего 

бизнеса и бесплатные бизнес-

услуги FedEx. 

Open Meadows 

Foundation 

Женщины-

предприниматели 

2000 Гранты для проектов, 

поддерживаемых женщинами, 

которые способствуют 

гендерной, расовой и 

экономической справедливости. 

The Halstead Grant Женщины-

предприниматели 

7500 Грант присуждается 

начинающим женщинам-

дизайнерам ювелирных 

украшений в Соединенных 

Штатах. Предназначены для 

компаний до трех лет. 
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Сайт Grants.gov представляет собой базу данных всех федеральных грантов, в том 

числе тех, которые специально доступны для владельцев малого бизнеса. В основном 

федеральное правительство предлагает гранты некоммерческим организациям, 

образовательным учреждениям, а также органам власти штатов и местным органам власти. 

Иногда некоммерческие и государственные или местные органы власти предлагают гранты 

экономического развития непосредственно малым предприятиям. Администрация малого 

бизнеса США проводит ежегодный конкурс InnovateHER. Это  межотраслевой конкурс для 

поиска инновационных продуктов и услуг, которые помогают влиять и улучшать жизнь 

женщин и семей. Финалисты конкурса InnovateHER выигрывают от 10 000 до 40 000 долл. 

США [3]. 

GrantsforWomen.org аккумулирует информацию о грантах, предназначенных для 

женщин, в основном, некоммерческого характера [4]. Большое число грантов имеют 

образовательное направление или предусматривают развитие различных навыков. Данный 

информационный ресурс полезен при формировании или расширении 

предпринимательского (не финансового) капитала женщин. 

Например, Chicago Foundation for Women – один из крупнейших женских фондов в 

мире – поддерживает достижение социальной справедливости путем предоставления грантов 

и адвокации. Ключевые принципы организации основываются на убеждении, что женщины 

должны иметь возможность реализовать свой потенциал и жить в безопасных, справедливых 

условиях. Гранты выделяются в размере от 5 до 50 тыс. долл. США. Организация Backstage 

Capital инвестирует в стартапы, которые основаны женщинами. Они считают, что женщины-

предприниматели недооценены на рынке инноваций и имеют наибольший потенциал для 

создания успешных предприятий.  

Самую значительную сумму средств из представленных в таблице 1 грантов 

предлагает  Tory Burch Fondation Grant. Он ориентируется на предприятия, принадлежащие 

женщинам, которые работают на рынке от 1 до 5 лет. Возможность получения максимальной 

суммы гранта предоставляется победителям первого этапа. Остальные гранты 

предоставляют меньшие суммы средств и ориентируются на различные группы женщин-

предпринимателей: The Halstead Grant предназначен для женщин-предпринимателей в 

ювелирном деле, Open Meadows Foundation выделяет средства для социальных проектов 

женщин-предпринимателей, #GIRLBOSS Foundation Grant предназначен для женщин-

предпринимателей, работающих в творческих отраслях и др. 

Гранты не заменяют собой традиционные инструменты финансирования бизнеса.  

Однако могут быть хорошей альтернативой при поиске финансовых средств. Целевой 

характер грантов подталкивает предпринимателей экономически обосновывать 

планируемый к реализации проект.   При этом предприниматель детально прорабатывает 

направления использования выделяемых средств, что, с одной стороны, позволяет ему 

углубленно проработать свои бизнес-идеи, а с другой – выступает гарантом для организации 

выделяющей грант в части достижения желаемой цели наилучшим образом.  
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 Женского предпринимательство в современной экономике представляет собой не 

феномен, о котором говорили многие исследователи 1970-1980-х гг. [1], а источник 

экономического роста и конкурентоспособности страны [2] [3]. В сфере поддержки его 

развития каждая страна имеет свою практику. Помимо национальных организаций и 

инициатив в этой области функционирует и ряд международных [4].   

International Federation of Business and Professional Women (BPW International, 

Международная федерация деловых и профессиональных женщин) – одна из самых 

влиятельных сетей профессиональных женщин в мире, имеющая филиалы в 95 странах на 

пяти континентах. В ее состав входят владельцы бизнеса, предприниматели, женщины-

лидеры, руководители и молодые специалисты. BPW имеет консультативный статус при 

Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций и статус 

участника при Совете Европы. Федерация осуществляет проекты по всему миру, которые 

позволяют женщинам экономически обеспечивать себя. Они обучают женщин открывать 

собственный бизнес или получать новую профессию, выходить на рынок труда или 

возвращаться на него, защищать свои права и преодолевать ограничения. 

Young Business and Professional Women International (Young BPW, Международная 

федерация молодых деловых и профессиональных женщин) развивает профессиональный, 

лидерский и деловой потенциал молодых женщин посредством лоббирования, 

наставничества, организации сетей и обучения по всему миру. Сеть охватывает 90 стран на 

пяти континентах. Каждый член BPW International в возрасте до 35 лет автоматически 

становится членом Young BPW. Они получают возможность учиться и взаимодействовать с 

молодыми специалистами со всего мира. 

UN women (ООН-женщины) – это подразделение Организации Объединенных Наций, 

занимающееся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

UN women, созданная в 2010 г., оказывает поддержку межправительственным органам в 

разработке политики и международных стандартов; помогает государствам-членам ООН 

внедрять эти стандарты посредством финансовой поддержки и обучения; руководит и 

координирует работу ООН по гендерному равенству. UN women выступает за лидерство и 

участие женщин в политической жизни; расширение их экономических прав и возможностей 

и др. 

UN platform Empower Women (Платформа Организации Объединенных Наций 

«Расширение прав и возможностей женщин»), ранее известная как «Ворота знаний по 

расширению экономических прав и возможностей женщин», была создана в 2013 г. Она 

направлена на то, чтобы вдохновить женщин и мужчин стать лидерами в своей общине, 

предоставив им необходимые ресурсы, возможности и платформу для общения, обучения и 

обмена опытом. Участники могут общаться с экспертами, коллегами, сетями и 

потенциальными партнерами, а также делиться ресурсами и инструментами для расширения 

экономических прав и возможностей женщин. Платформа объединяет заинтересованные 

стороны и женщин-предпринимателей.  

Women’s Forum for the Economy and Society (Женский форум для экономики и 

общества) – ведущая в мире платформа для представления мнений и голосов женщин по 

социальным и экономическим вопросам. Ежегодно организует мероприятие под названием 

«Глобальное совещание женского форума». Это совещание собирает спикеров высокого 

https://www.sba.gov/offices/headquarters/wbo/resources/1465581
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уровня и предоставляет участникам широкие сетевые возможности и оживленные дебаты по 

различным темам: от «Экономика совместного использования – мир совместного 

использования» (2016 г.) до «Энергия мира» (2015 г.). 

Global Women Inventors and Innovators Network (GWIIN, Глобальная сеть женщин-

изобретателей и новаторов) – это независимая некоммерческая организация, призванная 

помогать женщинам с яркими изобретениями и инновациями продвигаться и добиваться 

успеха на мировом рынке. Сеть создана в ответ на трудности, с которыми сталкиваются 

женщины, пытаясь вывести коммерчески жизнеспособный продукт на рынок. GWIIN 

осуществляет глобальный поиск для охвата и помощи большему количеству женщин, 

предоставляя им рекомендации и предлагая им курсы, конференции и семинары, а также 

ежегодные награды. 

Commonwealth Businesswomen Network (CBW, Содружество деловых женщин) 

способствует установлению связей между правительством и частным сектором в целях 

расширения экономических прав и возможностей женщин. Сеть проводит ежегодные 

награды, предлагает своим членам возможность участвовать в торговых миссиях, а также 

консультировать и обучать. Веб-сайт содержит доступ к ряду статей, отчетов и видео по 

ключевым вопросам, касающимся женщин в бизнесе. 

Professional Women’s Network Global (PWN Global, Глобальная сеть 

профессиональных женщин) – это федерация, объединяющая более 24 профессиональных 

сетей, которые способствуют сбалансированному гендерному лидерству и равным 

возможностям для женщин и мужчин во всех секторах. Более 3500 специалистов из 90 

разных стран являются членами PNW Global, которая управляет обширной онлайн-сетью, а 

также проводит офлайн-мероприятия через свои национальные филиалы. К ним относятся 

учебные семинары, клубы специалистов и др. 

European Women’s Management Development International Network (EWMD, 

Международная сеть по развитию женского менеджмента в Европе) – это международная 

сеть, объединяющая как женщин, так и мужчин, работающих по найму и работающих не по 

найму, во всех секторах экономики и социальной сферы. Созданная женщинами, сеть 

воспитывает дух личного участия и открытого обмена как для индивидуальных, так и для 

корпоративных членов. Объединяя членов местных и онлайн-сообществ с помощью 

различных онлайн- и офлайн-инструментов, EWMD стремится улучшить качество 

управления с точки зрения женщин, мужчин, детей, возраста и культуры. Каждый год 

EWMD проводит свою ежегодную международную конференцию для обсуждения новых и 

возникающих тенденций в этих областях. 

Международная организация труда (МОТ) реализует Программу развития женского 

предпринимательства, которая поддерживает женщин-предпринимателей в развивающихся 

странах и направлена на развитие потенциала поставщиков услуг для их лучшей поддержки. 

Международный учебный центр МОТ организует обучение, предоставляет услуги для 

правительств, организаций и партнеров, которые поддерживают достойный труд и 

устойчивое развитие. 

 Organization of Women in International Trade (OWIT, Организация женщин в 

международной торговле), созданная в 1989 г., представляет собой глобальную 

международную ассоциацию, состоящую из более 2000 членов [5]. Подразделения  OWIT 

расположены в Северной и Южной Америке, Западной Европе и Африке. Они предоставляет 

доступ своим членам к программам и ресурсам в целях продвижения женщин-

предпринимателей на международных рынках; организуют торговые миссии в целях 

оказания  помощи предпринимателям в освоении новых рынков сбыта.  

 WEConnect International (WECI, Международная сеть женщин-предпринимателей) 

представляет собой глобальную сеть, которая связывает принадлежащие женщинам 

предприятия с покупателями по всему миру [6]. WEConnect International имеет 

представительства в более 20 странах на пяти континентах. Организация тесно 

сотрудничает правительственными учреждениями, корпоративными членами и 

выдающимися женщинами-предпринимателями во всех странах в целях соединения 

женских предприятий с возможностями международных рынков. 
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HerBusiness, ранее входившая в Австралийскую сеть деловых женщин, представляет 

собой интернет-сообщество для поддержки женщин при создании бизнеса. Международная 

платформа предоставляет женщинам ресурсы для общения, обучения и вдохновения 

наставников, примеров для подражания. Она предназначена для деловых женщин на разных 

этапах их карьеры: от основателей до менеджеров. Платформа предоставляет доступ к сети 

наставников, информации об успешных женщинах-предпринимателях, также она дает 

возможность узнать о предпринимательстве через подкасты, блоги, курсы, события и 

вебинары. 

Таким образом, международные организации и инициативы нацелены на решение 

широкого спектра вопросов в области поддержки женского предпринимательства от 

мотивации женщин к занятию бизнесом до интернационализации предприятий. При этом ряд 

национальных организаций (OWIT, WECI, HerBusiness) вышли на международный уровень, 

что свидетельствует об интенсификации и глобализации женского предпринимательства. 
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ :  

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  

 

д.е.н., професор  Ткаленко Н.В., 

аспірант Радчук Т.М.,  

Чернігівський національний технологічний університет 

 

У сучасних українських реаліях тривала економічна криза, яка розпочалася ще у 90-х 

роках минулого століття, загострилася з приходом світової кризи у 2008 році та 

продовжується сьогодні на тлі падіння курсу національної валюти, АТО, анексії Кримського 

півострову Росією, активною підтримкою нею сепаратистських настроїв на Сході України, 

що несе надпотужні бюджетні витрати та негативно впливає на всі сфери національної 

безпеки. Тобто, у міжнародних відносинах побутує намагання деяких держав використати 

таку ослабленість України у своїх національних інтересах [1], тому цінність безпеки держави 

завжди являється однією із першочергових, і задовольнити її у повній мірі неможливо. Вона 

присутня завжди і вимагає до себе постійної уваги, оскільки шлях розвитку держави 

поєднаний з різними реальними чи потенційними загрозами.  

На сьогодні, актуальним є вивчення теоретичної сутності економічної безпеки, 

визначення її ролі та місця в системі забезпечення національної безпеки України, що було і 

залишається об’єктом дослідження як вітчизняних так і зарубіжних вчених, серед яких: 

Л. І. Абалкіна, В. Д. Адріанова, І. Боднар, Є. Буравльов, А. Васіна, Л. Герасименко, 

О. Гриценко, С. Дзюбик, Т. Желюк, В.В. Крутов, К.А. Кононенко, С. Макуха, Ю. Міронова, 

І. Мігус, Г.В. Новицький, М. Небава, С. Онишко, Т. Поснова, О. Ривак, М.П. Стрельбицький, 

В. К. Сенчагова, Е.В. Шолохова та інші. 

Змістове наповнення безпеки держави було розпочато ще у XVIII столітті, який 

ознаменовано початком бурхливого етапу розвитку національних держав в Європі. Окремі 

елементи концепції національної безпеки знайшли своє відображення у працях Дж. Медісона 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/107.nsf/eng/home
https://www.wescotland.co.uk/framework
https://www.owit.org/
https://weconnectinternational.org/en%20/about-us/who-we-are
https://weconnectinternational.org/en%20/about-us/who-we-are
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[2]. Дещо пізніше положення цієї концепції у завершеному вигляді були сформульовані 

У. Ліппманом [3]. Концепція національної безпеки розглядалася лише як один із підходів до 

вивчення проблем безпеки, який не є всеосяжним. Дана концепція використовується 

більшістю держав і залишається однією з найбільш необхідних при вирішенні проблем 

забезпечення безпеки держави. У рамках концепції національної безпеки розглядається, 

перш за все, забезпечення самого існування держави, дотримання її суверенітету та 

територіальної цілісності, а також здатності адекватно реагувати на будь-які реальні і 

потенційні внутрішні та зовнішні загрози. З даного приводу У. Ліппман [4] зазначав, що 

станом безпеки держави можна визначити такий стан, коли їй не доводиться поступатися 

власними інтересами для уникнення війни, і вона може адекватно захистити себе військовим 

способом.  

Однак, термін «національна безпека» вперше офіційно було використано Президентом 

Сполучених Штатів Теодором Рузвельтом. У своєму посланні Конгресу в 1934 р. він 

виправдовував захоплення зони майбутнього Панамського каналу інтересами «національної 

безпеки США». У 1947 р. Конгресом США було прийнято закон «Про національну безпеку». 

Відтак проблема національної безпеки стала однією із стрижневих у наукових дослідженнях 

американських і західноєвропейських учених у соціологічній, політологічній та економічній 

галузях. Після Другої світової війни США вирішили максимально використати тогочасні 

можливості свого впливу. Саме тоді американці й розробили концепцію національної 

безпеки, а на її основі — доктрину державної безпеки. Закон США «Про національну 

безпеку» зобов’язав усі державні структури провадити цілеспрямовану політику щодо 

воєннополітичного протистояння з Радянським Союзом та державами Варшавського 

договору [5]. Отже, категорія «національна безпека», що є винаходом американським, має 

велику кількість вимірів та аспектів та є об'єктом досліджень як у сфері політичної науки, 

так і юридичної. "Чиста" американська концепція національної безпеки, шо ґрунтується на 

теорії "національних інтересів", заклала початок відповідної моделі співвідношення, в якій 

національна безпека розглядалася як частина національних інтересів.  

Зрозуміло, що будь-яка держава створює систему безпеки, виходячи зі своїх 

можливостей і нижній поріг національної безпеки держави визначає фізичне виживання 

суспільства, збереження суверенітету та соціальної цілісності держави – забезпечення його 

дієздатності перед загрозами. Поняття безпеки включає забезпечення громадянам даного 

суспільства необхідних умов для нормального цивілізованого життя, вільного розвитку і 

самовираження. Відповідно, політичний, економічний, військовий, соціальний та інші 

внутрішні та зовнішні аспекти становлять найважливіші компоненти національної безпеки 

[6]. 

Щодо економічної складової в системі національної безпеки, то слід зазначити, що вона 

виконує чітко визначені функції, несе на собі суттєве функціональне навантаження. Її 

сутність полягає у тому, що вона є матеріальною основою національної суверенності, що 

визначає реальні можливості в забезпеченні інших видів безпеки. Тобто економічна безпека 

— це підґрунтя для функціонування всіх інших її елементів, що входять у цю систему 

(військової, технічної, продовольчої, екологічної). 

У нашій державі базовим нормативно-правовим актом у сфері національної безпеки є 

Закон України «Про національну безпеку України», який прийшов на заміну Закону «Про 

основи національної безпеки України». Цим Законом визначаються та розмежовуються 

повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється 

основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних 

органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, 

визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил 

оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і 

оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та 

формуваннями сектору безпеки і оборони [7]. 

Відповідно до даного Закону національна безпека України - це захищеність державного 

суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 
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національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [7]. У Законі 

обґрунтовано необхідність розробки стратегій, а саме: 

 стратегії національної безпеки України (документ, що визначає актуальні 

загрози національній безпеці України та відповідні цілі, завдання, механізми захисту 

національних інтересів України та є основою для планування і реалізації державної політики 

у сфері національної безпеки); 

 стратегії воєнної безпеки України (документ, у якому викладається система 

поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, 

принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого воєнного 

конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, 

територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів); 

 стратегії кібербезпеки України (документ довгострокового планування, що 

визначає загрози кібербезпеці України, пріоритети та напрями забезпечення кібербезпеки 

України з метою створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його 

використання в інтересах особи, суспільства і держави); 

 стратегічного оборонного бюлетеня України (документ оборонного 

планування, що розробляється за результатами оборонного огляду та визначає основні 

напрями реалізації воєнної політики України, стратегічні цілі розвитку та очікувані 

результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів); 

 стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України (документ 

довгострокового планування, що розробляється на основі Стратегії національної безпеки 

України за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту і визначає 

напрями державної політики щодо гарантування захищеності життєво важливих для 

держави, суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, цілі та 

очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних загроз); 

 стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України (документ, що 

розробляється за результатами огляду оборонно-промислового комплексу України та 

визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи 

оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їх досягнення з урахуванням 

актуальних воєнно-політичних загроз і викликів). 

Таким чином можемо зробити наступні висновки. Існування держави не можливе без 

належного правового регулювання. У вивченні досліджуваної проблеми важливим є 

науковий підхід, в рамках якого можливо здійснити тлумачення поняття національної 

безпеки в якості загальнонаукової категорії. Історично проблеми безпеки держави виникають 

водночас з формуванням державності, становленням національних інтересів. Отже, в 

подальшому автором будуть всебічно розглядатися теоретичні основи державного 

управління розвитком національної безпеки, без яких практично неможливо вирішити жодну 

з проблем незалежності та економічної достатності держави. 

 

Список використаних джерел: 

1. Гбур В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки 

України на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 81-87. 

2. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. – М.: ИГ 

«Прогресс» – «Литера», 1993. – 458 с. , с. 345-346 

3. Lippmann W. Public opinion. N.Y., 1922. – 427 p., с. 99-100.  

4. Липпман У. Общественное мнение / У. Липпман; пер. с англ. Т. В. Барчунова; под 

ред. К. А. Левинсон, К. В. Петренко. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 

384 с., с. 277-278 

5. Japan's Tale of Caution On Fed Monetary Policy // Yuka Hayashi [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://online.wsj.com – Загол. з екрану.  

6. Л. М. Акімова. Теоритичні основи державного управління розвитком національної 

безпеки / Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2015 

7. Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06 

 



119 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Рейбандт М.С., Барцевич А.А. 

студенты 2-го курса группы МГ - 21 

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого 

Научный руководитель к.э.н., доцент Исайчикова Н.И. 

 

Развитие информационных технологий и средств коммуникации, прежде всего 

электронных сетей, придало мощный импульс для формирования новой среды, активность 

становления и интенсивность использования которой стало важной особенностью 

функционирования современного бизнеса, ярко выраженной тенденцией развития которого 

стало возникновение новых форм взаимодействия экономических агентов и осуществления 

бизнес-процессов с преобладающей долей электронной составляющей деловых отношений. 

В настоящий момент реализовать бизнес-процессы, максимально используя Интернет-

технологии, позволяет сфера обращения, поскольку здесь работает большое число 

организаций, обращается существенная доля капитала и обеспечивается реализация 

важнейших после производства стадий общественного воспроизводства – распределение и 

обмен. Более трети из 100 крупнейших американских сетевых торговых систем считают 

возможным повысить свой доход, оказывая услуги электронной коммерции. 

При эффективном использовании систем электронной коммерции гарантируются 

минимальные временные затраты и экономия живого труда. Системы электронной 

коммерции, безусловно, являются не только техническим инструментом, обеспечивающим 

покупателям мгновенный доступ к коммерческим предложениям продавцов, сокращающим 

время обслуживания клиентов, уменьшающим объемы оборота наличных денежных средств 

в экономике. 

В мировой практике сложились две модели развития электронной коммерции [2]: (B2C) 

электронная торговая компания с потребителями – физическими лицами и (B2B) 

электронная торговля между бизнес-партнерами. Одна из технологий работы с покупателями 

в рамках технологии B2C, которая постепенно из разряда экзотических переходит в разряд 

удобного и выгодного сотрудничества – продажа товаров через Интернет-магазины. В этом 

случае покупатель, как правило, получает возможность сэкономить время и приобрести 

товар несколько дешевле, чем в магазине, а магазин опять же приобретает имидж открытого, 

мобильного и современного партнера. 

Выделяют 3 уровня электронной коммерции: 

– представительский – донесение информации о фирме до потребителя; 

– коммерческий – осуществления всего цикла продажи через Интернет; 

– "продвинутый" – вся деятельность предприятия происходит с помощью Интернет. 

В Республике Беларусь классический тип Интернет-магазина, полностью 

автоматизированный и интегрированный в бизнес-процессы фирмы, встречается не часто. На 

сегодняшний день для большинства представителей среднего и малого бизнеса в нашей 

стране – это слишком дорогое и трудоемкое решение. Поэтому распространена либо 

смешанная модель бизнеса В2С («коммерческий проект»), либо Интернет-витрина (с 

элементами автоматизации процессов). 

Также большое распространение у представителей малого бизнеса в Республике 

Беларусь получили услуги PHP- и ASP-провайдеров в области электронной торговли или 

электронные площадки, которые за определенную плату предоставляют предпринимателям 

полностью готовый Интернет-магазин. Примером такой площадки является www.shop.by [1]. 

Наиболее распространенные на сегодняшний день виды электронной коммерции: 

- Электронный магазин. В последнее время концепция «электронных магазинов» 

становится все более популярной. Обычно «электронный магазин» представляет собой веб-

сайт, на котором имеется каталог товаров, виртуальная «тележка» покупателя, на которую 

«собираются» товары, а также средства оплаты - по предоставлению номера кредитной 

карточки по сети Интернет, по телефону или средствами электронных платежей. Отправка 
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товаров покупателям осуществляется по почте или, в случае покупки электронных товаров 

(например, программного обеспечения), по каналам электронной почты или 

непосредственно через веб-сайт по сети Интернет. 

- Аренда различного программного обеспечения - другое новые направление 

электронной коммерции стала аренда и так называемые "микроплатежи" - когда за 

использование какого-либо компонента программного комплекса с пользователя берется 

символическая плата (несколько центов). Этот вид бизнеса получил развитие в связи с 

широким распространением технологии Java, предполагающей, что необходимые для 

выполнения задач программные компоненты подкачиваются по сети непосредственно с веб-

сервера. 

- Продажа информации - традиционная услуга в области электронной коммерции Это 

могут быть: подписка на базы данных, функционирующие в режиме on-line. Этот вид услуг 

уже достаточно распространен в Беларуси. 

Современный бизнес характеризуется постоянным ростом глобальной конкуренции и 

повышением уровня требований заказчиков. Электронная коммерция позволяет 

поставщикам повышать конкурентоспособность, становясь ближе к заказчикуР. Многие 

компании используют технологии электронной коммерции для того, чтобы предлагать 

расширенную до- и послепродажную поддержку, включающую предоставление подробной 

информации о продукте, инструкций по его использованию и быструю реакцию на 

претензии заказчика. Соответственно, заказчик получает более высокое качество 

обслуживания. 

Поиск наиболее перспективных направлений развития и диверсификации рынка 

электронной коммерции в Республике Беларусь на ближайшие 7-10 лет, возможности его 

приспособления к реалиям российского потребительского рынка является актуальной 

проблемой, решение которой предоставляет как предприятиям, так и гражданам, ряд 

преимуществ. Для покупателей - это удобство, надежность, практичность, экономия времени 

при осуществлении покупок. Для продавцов – увеличение рынков присутствия, рост объемов 

продаж, повышение скорости оборота оборотных средств, снижение издержек, что в 

совокупности повышает конкурентоспособность и устойчивость бизнеса в динамичной среде 

современного бизнеса. 

Интернет-технологии обладают свойствами, которые полезны, так как они: 

- помогают преодолевать пропасть между экономикой и математикой; 

- являются самыми эффективными носителями современных методов решения 

экономических задач; 

- способствуют согласованию экономических процедур с международными 

требованиями; 

- подключают к единому информационному пространству – экономическому и 

образовательному. 

В общем, можно сказать, что интернет-технологии незаменимы практически во всех 

сферах деятельности человека. Соответственно, изучение данного вопроса, несомненно, 

актуально в настоящее время, как для каждого отдельного человека, так и для общества. 

Таким образом, инновационный путь развития страны предполагает внедрение 

нововведений не только в научно-производственную сферу, но и во все сферы общественной 

жизни, включая сферу торговообменных и торгово-посреднических отношений.  
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Як відомо одним із найважливіших ресурсів будь-якого підприємства є люди. Кожна 

компанія намагається якомога довше втримати своїх співробітників, адже на пошук нових 

кваліфікованих працівників завжди витрачається чимало часу, а час – це гроші. Корисним 

інструментом у даному випадку виступає мотивація персоналу. Саме від неї залежатиме 

якість роботи працівників, ефективність, прибуток який вони приносять підприємству та 

успіх бізнесу в цілому. Тому у наш час багато підприємств намагається приділяти якомога 

більше уваги питанню мотивації. Існує багато варіантів класифікації методів мотивації 

персоналу, та найчастіше їх поділяють на матеріальні та нематеріальні [6].  

Матеріальні методи передбачають використання економічних стимулів. Сюди можна 

віднести заробітну плату, премії, індивідуальні доплати та надбавки. Західні експерти 

вважають, що для більшої ефективності матеріальної мотивації працівники мають розділяти 

успіх компанії. С’ю Холловей, одна з керівників відомої кадрової агенції в США стверджує, 

що працівники працюють продуктивніше та стають більш мотивованими, якщо організація 

ділиться з ними своїми прибутками [1]. Наприклад, якщо за поточний рік, прибуток 

підприємства виріс на 20% , то відповідно на такий самий розмір збільшиться річний бонус 

або відрахування до пенсійного фонду або виплата в іншій формі на вибір підприємства. В 

українських компаніях застосування методів матеріального стимулювання є дуже 

поширеним, адже вони мають значний вплив на працівників. Генрі Форд вважав, що «лише 

два стимули змушують людей працювати: бажання заробітної плати та страх її втратити» [5]. 

Проте згодом менеджери зрозуміли, що таке бачення є помилковим. Адже використання 

тільки матеріальних стимулів може призводити до протилежного ефекту: постійно 

отримуючи надбавку працівники можуть розслабитися і почати думати, що, якщо вони 

будуть виконувати свою роботу на середньому рівні, без заробітної плати вони все одно не 

залишаться. Тому тут у нагоді стають нематеріальні методи. І хоча матеріальна винагорода є 

основним стимулом до праці, та для досягнення максимальної продуктивності необхідно не 

забувати й про нематеріальну мотивацію. 

Нематеріальна мотивація спрямована на задоволення соціальних та психологічних 

потреб людини. Ефективно вона впливатиме лише на тих працівників, які вже задовольнили 

свої базові потреби та впевнені в тому, що зможуть їх забезпечувати, а наступним кроком 

для них є самореалізація. У свою чергу нематеріальна мотивація поділяється на соціальну, 

психологічну, моральну та організаційну [3].  

Соціальна мотивація пов’язана із бажанням працівника просуватися по кар’єрних 

сходах, займати високі посади і професійно розвиватися. Сюди можна віднести різноманітні 

тренінги, курси підвищення кваліфікації, медичне страхування, надання туристичних путівок 

тощо. Також цей метод мотивації передбачає надання працівникам важливих громадських 

доручень, а також їх залучення до прийняття стратегічно важливих рішень.  

Психологічна мотивація полягає у створені сприятливого соціально – психологічного 

клімату в колективі. Для цього найчастіше використовують різноманітні корпоративні 

заходи. Деякі можуть сказати, що це лише безглузда трата часу, проте за допомогою таких 

заходів можна досягти зближення колективу. До того ж, працівники матимуть можливість 

краще пізнати один одного. Але варто пам’ятати, що традиційними корпоративами вже 

нікого не здивуєш, тому вони повинні бути якомога цікавішими, яскравішими та 

оригінальнішими.  

Моральна мотивація полягає в тому, щоб задовольнити потребу працівника в повазі та 

визнанні як з боку керівництва, так і своїх колег. Для визнання заслуг співробітника йому 

можна вручити почесну грамоту, відзнаку або просто публічно усно похвалити. Також зараз 
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набуває популярності визнання працівником року та розміщення фотографії на дошці 

пошани. 

Організаційна мотивація передбачає створення комфортних робочих місць, а також 

якісну організацію всього процесу праці. Для того, щоб співробітники були задоволені своєю 

роботою потрібно вибрати офіс із вдалим місцем розташування та правильно підібрати 

інтер’єр, наприклад, важливо аби колір стін був у спокійних тонах. Також необхідно, щоб 

офіс був обладнаний сучасною технікою. Можна виділити спеціальне приміщення для 

відпочинку, тренажерного залу та їдальні.  

Напевно одним із найкращих світових прикладів як матеріальної так і нематеріальної 

мотивації є компанія Google [4]. Для своїх співробітників вони зробили затишні та 

комфортні умови для роботи. Офіси мають сучасний та цікавий дизайн, що повністю 

відображає стиль Google. Тут є все: тренажерний зал, перукарня, хімчистка, їдальня із 

смачними стравами та невелика клініка. Для розваг є навіть гірка з другого на перший 

поверх, а ще працівники можуть кататися на велосипедах та самокатах. Також в Google є 

спеціальні приміщення для медитації, вони навіть запрошують вчителів буддизму. Ще 

працівники можуть брати із собою своїх домашніх улюбленців, якщо вони без них не можуть 

зосередитися на роботі. Співробітникам дозволяється присвячувати чверть свого робочого 

часу індивідуальним проектам, завдяки цьому в компанії з’являються новації, які приносять 

значний дохід. Проте варто зауважити, що Google може дозволити собі все це. Але є речі які 

можуть собі взяти до уваги навіть невеликі організації, наприклад, в компанії Google дуже 

гнучкий графік роботи та завжди можна домовитись про його зміщення.  

Щоб співробітники працювали ефективно вони повинні бути ситі. Наприклад, у 

компанії Asana, що виробляє програмне забезпечення, існує свій кулінарний підхід до 

працівників. Вони найняли професійних шеф-кухарів, які готували такі страви, що 

підвищують творчу активність. Розроблене меню було одночасно смачне та корисне. Завдяки 

цьому у працівників покращувалась активність мозку й усувалась сонливість. Також в якості 

антидепресанта в офісі завжди є в наявності шоколад, який також допомагає креативно 

мислити.  

В Україні також менеджери починають застосовувати нестандартні методи мотивації 

персоналу. Наприклад, одна з девелопментських компаній Західної України придбала п’ять 

квадроциклів, проте зовсім не для роботи [2]. Найкращим і найбільш ініціативнішим 

працівникам дають їздити ними на роботу чи подорожувати. Також деякі вітчизняні компанії 

створюють для співробітників кімнати з комп’ютерними іграми та навіть приміщення для 

гри в гольф.  

Мотиваційні заходи застосовуються не тільки для того, щоб винагородити працівника, а 

й щоб вказати на його помилки. Так, в українській компанії ВВН розробили досить цікаву 

програму «Черепаха forever». Регіональному менеджеру, підрозділ якого показав найгірший 

результат за підсумками місяця публічно вручалася жива черепаха з докладною інструкцією 

догляду за нею. Увесь наступний місяць менеджер повинен доглядати за рептилією 

паралельно виконуючи завдання і він не має права передавати цей обов’язок своїм 

підлеглим. І хоча доглядати черепаху робота не важка та сам факт того, що співробітник її 

отримав змушує замислитись над поліпшенням ефективності, як його особистої так і роботи 

підрозділу в цілому.  

Багато як світових так і вітчизняних компаній вже давно зрозуміли наскільки важливо 

правильно мотивувати персонал. І для цього необов’язково потрібно витрачати багато 

коштів, та варто дотримуватись деяких правил. Перш за все потрібно довіряти своїм 

працівникам, адже недовіра лише зведе усю мотивацію нанівець. Варто пам’ятати про те, що 

не можна мотивувати використовуючи лише матеріальні або нематеріальні стимули. Тільки 

при їх правильному поєднані можна досягти ефективних результатів.  
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Маркетинговое планирование можно представить как процесс, на входе которого 

находятся данные о предприятии и рынке, а на выходе – решения о направлениях развития 

предприятия. Соответственно, в методологии маркетингового планирования имеет смысл 

выделять две части: 1) сбор и обработка данных и 2) принятие управленческих 

маркетинговых решений. Сбор и обработка данных специфичны для каждого из 

предприятий: они зависят от типа предприятия, его технологических возможностей, 

традиций и т.д.  

В противоположность этому методология принятия маркетинговых решений 

аналогична для всех предприятий, работающих в условиях рынка. Выбор методов и 

инструментов исследования выбирает каждое предприятие для себя в зависимости от 

специфических условий деятельности. В настоящее время уже не обойтись без 

использования CRM. 

Термином CRM обозначают, как правило, не только информационные системы, 

содержащие функции управления взаимоотношениями с клиентами, но и саму стратегию 

ориентации на клиента. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы объединить разные 

источники информации о клиентах, продажах, откликах на маркетинговые мероприятия, 

рыночных тенденциях для выстраивания наиболее тесных отношений с клиентами [1]. Это 

возможность интеграции и максимального использования всех источников данных об 

имеющихся и потенциальных клиентах. Таким образом, технологии CRM определяют в 

первую очередь возможности сбора, обработки и эффективного использования информации.  

Рассмотрим подробнее, каким образом CRM-технологии вписываются в общий процесс 

маркетингового планирования, схема которого приведена на рисунке 1 [2].  
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Рис. 1. Использование CRM-технологий на различных этапах процесса 

маркетингового планирования 

Аудит маркетинга представляет собой процесс, позволяющий дать комплексную 

оценку положения предприятия и его продукции на рынке. Этот элемент планирования 

является одним из наиболее дорогостоящих, так как связан с трудоемкими маркетинговыми 

исследованиями внешней и внутренней среды предприятия. Технологии CRM дают 

возможность значительно упростить процесс аудита маркетинга. Самыми дорогими видами 

исследований являются исследования рынка. Правильно организованный процесс сбора 

данных о клиентах позволяет собирать основную их часть в процессе повседневной работы 

всех подразделений предприятия. При этом нужно осознавать, что сама по себе база данных 

ничего не дает, если нет аналитических инструментов, составляющих неотъемлемую часть 

CRM-технологии. Можно выделить два типа таких инструментов: OLAP (online analytical 

processing – анализ данных в реальном режиме времени) и Data Mining (дословно 

«разработка данных»). К первому типу относятся средства, позволяющие быстро 

представить данные, хранящиеся в базе данных в нужном разрезе. Ко второму типу 

относятся средства, в том числе графические, математические и статистические, дающие 

возможность находить определенные закономерности в массивах данных. 

Следующими этапами маркетингового планирования являются формулирование 

целей и стратегий маркетинга. Цели маркетинга представляют собой численные 

показатели продаж (выручка, прибыль, доли рынка) по существующим или новым 

продуктам и рынкам, на которые предприятие хочет войти. Стратегии маркетинга (или 

элементы комплекса маркетинга) представляют собой способы, с помощью которых 

предприятие собирается достичь этих целей. Обычно стратегии маркетинга классифицируют 

по четырем «P»: product – продукт, price – цена, promotion – продвижение (реклама, 

мерчендайзинг и т.п.), place – сбыт (структура организации сбыта). В процессе определения 

и согласования целей и стратегий маркетинга активно используются средства 

аналитического CRM: прогнозирование, what-if («что если»)-анализ, портфельный анализ, 

SWOT-анализ и т.д. Такие средства решают следующие типы задач: 

расчет планируемой доходности и прибыльности по товарам, клиентам, каналам сбыта 

и т.д.;  

расчет функции спроса для конкретных продуктов;  

прогноз продаж продуктов с учетом различных факторов, оказывающих влияние на 

спрос;  

оптимизация портфеля продуктов и услуг предприятия;  

выбор наиболее эффективных ценовых стратегий для отдельных сегментов рынка.  
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Завершающим этапом планирования маркетинга является разработка программ. 

Программы маркетинга – это четко определенный набор маркетинговых мероприятий с 

жестко прописанными целями и соответствующим бюджетом. Для разработки тактики 

маркетинга существует целый класс систем, выделяемых из оперативного CRM – 

маркетинговые информационные системы (МИС). Они особенно эффективны при 

разработке сбытовых мероприятий и мероприятий по продвижению. Эти средства позволяют 

планировать соответствующие мероприятия, а также контролировать их выполнение.  

На рисунке 1 показана стрелка, идущая от аудита маркетинга к разработке программ. 

Дело в том, что в процессе аудита происходит проверка не только долгосрочных 

составляющих деятельности предприятия, но и краткосрочных (оперативных) – реакция на 

отдельные мероприятия, эффективность работы отдельных подразделений и т.д. Правильно 

организованный сбор данных в CRM-системе дает более чем достаточно информации для 

проведения соответствующей проверки. Поэтому при разработке программы маркетинга 

максимально учитывается эффективность маркетинговых мероприятий за предыдущий 

планируемый период. При этом от предприятия не требуется дополнительных вложений на 

внешние рыночные исследования, отвечающие на те же самые вопросы. 

В заключение хотелось бы отметить, что управлением взаимоотношениями с 

клиентами маркетинг себя не исчерпывает. Ориентируясь только на CRM, предприятие 

будет упускать множество рыночных возможностей, связанных хотя бы с выходом на другие 

потребительские рынки. Кроме того, одним только исследованием потребителей вряд ли 

можно выиграть конкурентную борьбу – необходимо еще, как минимум, проводить 

исследования действий конкурентов. Средства для подобного анализа должны быть 

предусмотрены в программах, поддерживающих маркетинговое планирование, наравне с 

аналитическим CRM-иструментарием.  
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Згідно Господарського кодексу України  підприємництво – це самостійна ініціатива, 

систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів 

та одержання прибутку [2]. 

Свобода підприємництва в Україні означає, в першу чергу, реальну можливість 

громадян займатися легітимною господарською діяльністю. Конституція України (ч.1 ст.42) 

гарантує кожному право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1]. 

Найважливішими об’єктивними умовами розвитку підприємництва в Україні є 

наявність ринкових відносин і різноманітних форм власності, економічна свобода та 

самостійність товаровиробників і дієздатність товарно-грошового механізму; розвиненість 

фінансово-кредитної системи; послідовність і стабільність економічної та соціальної 

політики держави; наявність розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва, 

сформованість економічної культури та позитивний соціальний фон підприємницької 

http://www.cio.com/research/crm/edit/crmabc.html
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діяльності. 

Стає очевидним, що саме державі належить провідна роль у формуванні сприятливого 

середовища для розвитку підприємництва та малого бізнесу.  

В умовах ринкової трансформації економіки України на сьогодні розвиток 

підприємництва є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних 

проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Із моменту 

набуття Україною незалежності відбувалося поступове становлення вітчизняного 

підприємництва як самостійного соціально-економічного явища. За останні майже 30 років 

умови ведення підприємницької діяльності в Україні суттєво змінились. Вдосконалення 

законодавчої бази, поступове входження на світовий ринок, стабілізація економіки держави - 

все це впливає на діяльність як українських, так і закордонних підприємств, що працюють в 

Україні. 

Але необхідно зауважити на тому, що на сьогоднішній день в трансформації 

економіки України важливе місце посідає проблема формування ринкових інститутів, 

головним iз яких є розвиток підприємництва. Становлення i розвиток різних форм малого 

підприємництва , поряд iз середнім i великим бізнесом  є стратегічною проблемою 

економічної політики в умовах модернізації економіки, й наближення до передових світових 

стандартів.[4]. 

В умовах фінансово-економічної кризи в Україні відзначається значне погіршення 

показників розвитку бізнесу. До факторів негативного впливу на їх динаміку належать 

скорочення споживчого попиту, загострення проблем у банківській сфері, погіршення умов 

кредитування реальної економіки, обмеження державних інвестицій та фінансової підтримки 

бізнесу, зменшення зарубіжного інвестування в розвиток приватного сектору та ін. 

Зарубіжний досвід ведення підприємництва свідчить, що в структурі економіки країн 

iз ринковою економікою вагоме місце належить сектору малого підприємництва як найбільш 

масової, гнучкої та динамічної форми господарювання. 

Розвиток малого підприємництва значною мірою залежить від надання йому 

фінансової допомоги. В умовах складної економічної та політичної ситуації в  нашій країні 

та проблем з наповненням Державного та місцевих бюджетів фінансова підтримка 

підприємництва здійснюється недостатньо. 

Аналіз практики діяльності суб’єктів малого бізнесу свідчить про те, що багато 

створених дрібних та малих підприємств не можуть почати діяльність через обмеженість 

фінансових ресурсів, сировини та матеріалів, виробничих площ та устаткування, практичних 

навичок. Через невеликі обсяги господарської діяльності деякі малі підприємства не можуть 

залучати кваліфікованих фахівців, наймати здібних працівників з високою оплатою їх праці. 

Вони мають проблеми виробничого характеру, а також проблеми збуту продукції, труднощі 

в пошуку інвесторів і отриманні кредитів, формуванні клієнтури. 

Негативно впливають на розвиток дрібного і малого бізнесу такі стримуючі фактори, 

як загальний спад виробництва, зростання цін, галопуюча інфляція, низький рівень 

платоспроможності населення, надмірний контроль за діяльністю суб’єктів підприємництва з 

боку державних органів виконавчої влади, корупція,свавілля і безвідповідальність 

чиновників, економічна та політична криза в країні, 5 років наша держава  потерпає від 

агресії Росії,  тощо. 

Слід звернути увагу на те, що  основними причинами, які стримують розвиток 

дрібного і малого підприємництва в Україні, є: 

- недосконалість законодавства з питань розвитку дрібного та малого бізнесу, як і 

підприємництва в цілому; 

- високі податки, що примушує деяких суб’єктів дрібного і малого підприємництва 

йти в тіньову економіку; 

- недостатня державна фінансово-кредитна підтримка дрібних і малих підприємств; 

- відсутність дієвого механізму реалізації державної політики з підтримки дрібного 

та малого бізнесу; 

- недосконалість системи обліку та статистичної звітності дрібних і малих 

підприємств; 
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- обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення; 

- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів для підприємницької діяльності; 

- відсутність стимулів для інвестицій; 

- психологічне несприйняття позитивної ролі підприємців у ринкових 

перетвореннях серед окремих верств населення. 

Також до основних проблем, які на сьогодні перешкоджають зміцненню економічної 

безпеки та структурним реформам у секторі підприємництва України, відносяться: наявність 

прямих та опосередкованих злочинних, кримінальних посягань, так званого "рейдерства", а 

також дискримінаційних дій щодо підприємців тощо. Спроби протиправного захоплення 

підприємств здійснюються шляхом подання до державних реєстраторів підроблених 

документів [3].  

Основними напрямками подальшого розвитку дрібного та малого підприємництва в 

Україні в найближчій перспективі є: 

1) формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку дрібного та 

малого бізнесу; 

2) удосконалення фінансово-кредитної підтримки; 

3) забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов для розвитку дрібних і 

малих підприємств; 

4) інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; 

5) стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів дрібного і малого 

підприємництва. 

Формування відповідної законодавчої бази розвитку дрібного і малого 

підприємництва передбачає встановлення правових гарантій для забезпечення свободи та 

захисту приватної власності; знищення правових суперечностей та скасування положень, що 

стримують розвиток приватної ініціативи; створення більш сприятливого податкового, 

інвестиційного, цінового режимів для суб’єктів дрібного та малого підприємництва; 

впорядкування механізму державного регулювання та контролю підприємницької діяльності, 

подолання тіньового підприємництва. 

Як бачимо найважливіша роль в усуненні вищезазначених перешкод та забезпеченню 

подальшому розвитку підприємництва віддається державі. Державне регулювання 

підприємництва в Україні потребує не тільки підтримки стабільного, поступального його 

розвитку, а і створення умов для суттєвого прискорення темпів його приросту, впровадження 

інновацій, активізації міжнародних операцій та формування конкурентоспроможних 

вітчизняних підприємств. 

Отже, вирішення зазначених проблем розвитку малого бізнесу в Україні повинно 

стати одним iз ключових напрямків державної політики, адже саме мале підприємництво 

сприятиме значному підвищенню ефективності реалiзацiї вітчизняного економічного 

потенціалу, оптимiзацiї участі України в міжнародному подiлi праці, посиленні 

конкурентоспроможності національної економіки.  
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Маркетинг в сфері культури є технологією досягнення тих сегментів ринку, які 

найбільш ймовірно зацікавлені в даному продукті, адаптуючи до продукту комерційні змінні, 

такі як ціну, місце, просування, щоб встановити контакт продукту з достатнім числом 

споживачів і досягти цілей, сумісних з місією організації культури [1].  

Арт-маркетинг бере свій початок у 1970-х рр., коли Ф. Котлер та С. Леві [2] 

розповсюдили концепцію маркетингу в усіх сферах діяльності, враховуючи сектор мистецтв. 

Так як спочатку тактика арт-маркетингу була такою самою як і тактика комерційного, 

виникла проблема, яка полягала в різниці між комерційними товарами та мистецькими 

здобутками, а, отже, і в різниці стратегій та тактик. Перед маркетологами виникла нова 

задача: розробка диференційованих стратегій, націлених на різні сегменти цільової аудиторії. 

Вони почали аналізувати та приділяти увагу мотивації та поведінці відвідувачів культурних 

центрів та почали підлаштовувати під них стратегії. Починаючи з 1990-х рр. почали 

поширюватись набуті знання за допомогою програм вищої освіти та підтримки з боку 

державних фондів. Саме в цей період з’являється класифікація арт-маркетингу: маркетинг 

мистецьких організацій; маркетинг з творами мистецтва та творців; маркетинг зі світу 

мистецтв.  

Ф. Колбер [3] виділяє два головні сегменти ринку в мистецтві: перший сегмент 

орієнтований виключно на художній продукт (некомерційний сегмент, головне – виконання 

соціальної місії, найчастіше елітарний продукт); другий сегмент орієнтований на ринок 

(комерційний сегмент, головне – отримання прибутку, як правило, масовий продукт). 

Існують також інші принципи сегментування ринку культури та мистецтва. Сегментування 

на ринку культурних послуг будується за принципом кинутого у воду каменя: перший 

сегмент (творчість заради творчості; цільова аудиторія – сам творець; основна мета – 

самовираження і самореалізація); другий сегмент (творчість, яка орієнтована на професійну 

еліту, обмежене коло професіоналів; основна мета – визнання в співтоваристві 

професіоналів); третій сегмент (комерційно успішна творчість; основна цільова аудиторія – 

масова аудиторія; основна мета – прибуток). Кожен з наведених сегментів має власну 

цільову аудиторію і відповідно повинен мати оригінальну і самостійну маркетингову 

стратегію і тактику.  

У світовій практиці існує дві основні моделі організації маркетингової діяльності в 

сфері мистецтва – американська та французька. Американська модель спрямована на 

залучення індивідуальних, корпоративних і державних фінансових вкладень в некомерційну 

організацію. Об'єктами маркетингу є друзі, установи, спонсори, меценати, фонди та органи 

державної влади. Французька модель організації маркетингової діяльності в сфері культури є 

протилежною до американської. Основна увага тут приділяється не залученню потенційних 

спонсорів, а створенню і задоволенню попиту відвідувачів. Спільною рисою цих моделей є 

наявність служби зі зв'язків з громадськістю, що працює над створенням іміджу організації 

[4]. 

Головна перевага художнього продукта є його уникальність. У мистецтві головним 

являється продукт. Найбільш важлива позиція закріплена за тим, хто створює цей художній 

продукт. Тобто художній продукт формує публіку, а не навпаки. Це кардинально 

відрізняється від комерційного сектору. Головною метою в секторі культури та мистецтва є 

задоволення естетичної потреби. Введення художнього продукту на ринок починається не з 

вивчення ринку, а з вивчення самого продукту, його особливостей, якісних характеристик, 

особливої унікальності. Відомості про художній продукт передаються в інформаційну 
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систему, а через неї ринку. Далі отриманий зворотній зв'язок від ринку транслюється в 

інформаційну систему, аналізується і повертається компанії-виробнику. Компанія-виробник 

приймає рішення щодо критеріїв маркетингового комплексу і встановлює ціну, місце і 

способи просування і впливає на цільові аудиторії споживачів. У сфері культури та 

мистецтва традиційна маркетингова модель кардинально змінюється і включає додаткові 

ланки. Якщо в традиційній моделі маркетингу для комерційного сектора все йде від ринку і 

цей ланцюг складається з чотирьох основних ланок, то в маркетинговій моделі, яка 

застосовується в сфері культури і мистецтва, все починається з продукту, а потім послідовно 

транслюється в інформаційну систему, всім суб'єктам ринку. Потім все відбувається в 

зворотньому порядку: художній продукт потрапляє в інформаційну систему і компанію, і 

тільки після цього в маркетинговий комплекс і знову суб'єктам ринку. 

Поряд з ускладненням класичної маркетингової моделі при її адаптації до художнього 

ринку, класичний закон «4Р» (product, place, prise, promotion) теж зазнає певних змін і деякі 

маркетологи пропонують доповнити його ще трьома «Р»:  

 People (люди). У цій позиції змикаються і творець, і посередник (продюсер, 

імпресаріо, арт-дилер, куратор), і споживач (цільова аудиторія). У мистецтві від людини 

залежить практично все; 

 Physical evidence (фізична присутність). Вона обов'язкова у момент отримання 

культурної або художньої послуги;  

 Process (процес). Послуга допускає велику або меншу тривалість в часі. Важливий 

ефект присутності у момент здійснення усієї послуги.  

У культурно-мистецькій послузі виділяють три важливих моменти: споживач повинен 

отримати послугу; споживач повинен залишитися задоволений її якістю; споживач повинен 

отримати задоволення від самого процесу отримання послуги. Основною задачею 

маркетолога в цій сфері є співвіднести попит споживачів із місією організації культури, яка 

пропонує даний продукт на арт-ринок [3].  

Ступінь обдарованості майстра аж ніяк не є гарантом популярності, визнання і 

комерційного успіху. Звичайно, наявність таланту і працьовитості – необхідна, але 

недостатня умова для гідної реалізації свого таланту на ринку [5]. Скільки людей не були 

визнаними за життя? Скільки талантів кануло в небуття тільки через то, що про них не 

дізналися і вчасно про них не почули? Франц Кафка, Ван Гог, Емілі Бронте та багато інших 

нині всесвітньо відомих діячів культури. А скільки прикладів комерційно успішних і при 

цьому не сильно обдарованих представників? Сфера культури та мистецтва дуже специфічна 

та провокуюча, так як тут немає стандартів. Мистецтво неможливо виміряти. Але, на нашу 

думку, можливо, щоб про нього дізналося якомога більше людей. Для цього і існує арт-

маркетинг. На жаль, в Україні арт-маркетинг тільки починає проникати в організації 

культури та мистецтва.  

Таким чином, арт-маркетинг є сучасним та перспективним напрямком, який потребує 

більш ретельного вивчення ринку сучасного мистецтва і має зовсім інші цілі, порівнюючи з 

класичним комерційним ринком. Професія маркетолога в сфері культури та мистецтва може 

стати престижною і затребуваною професією. Цю галузь потрібно більш ретельно 

досліджувати, не відстаючи від західних колег, бо в Україні з’являється все більше 

конкурентоспроможних виробів мистецтва та культури.  
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Науковий керівник д.е.н., професор Кичко І.І. 

Державний орган – утворена у відповідності з законодавством держави складова 

частина державного апарату, наділена відповідною компетенцією та похідною від неї 

структурою, що здійснює у властивих їй організаційно-правових формах державно-владні 

повноваження [4]. 

Державним органам притаманний ряд ознак, а саме: 1) володіють певною 

самостійністю, автономністю, проте є частиною єдиного механізму держави; 2) складаються 

з державних службовців; 3) мають внутрішню будову (структуру); 4) володіють певними 

владними правоспроможностями; 5) володіють владними повноваженнями; 6) мають 

необхідну матеріальну базу; 7) беруть активну участь у реалізації функцій держави [2, с.384]. 

В державних органах з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові 

обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі – 

конкурс). Він проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 р. № 246. Етапи конкурсу представлено на рис.1. 
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→ 1) прийняття рішення про оголошення конкурсу 

  

→ 2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу 

  

→ 3) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі 

  

→ 4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам 

  

→ 5) проведення тестування та визначення його результатів 

  

→ 6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів 

  

→ 7) проведення співбесіди та визначення її результатів 

  

→ 
8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу і 

другого за результатами конкурсу кандидата 

  

→ 9) оприлюднення результатів конкурсу 

Рис. 1 – Етапи конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

Джерело: побудовано автором за даними [5] 

 

Як зазначають Бабенко А.Г. та Устіна Ю.В. [1, с.1097], Чорна М.В. та Білоножко М.М. 

[6, с.71], ґрунтуючись на засадах системного підходу, підбір персоналу доцільно розглядати 

як відкриту систему, яка складається з певних взаємопов’язаних елементів. З навколишнього 

середовища до цієї системи надходять необхідні за обсягом та структурою ресурси (трудові, 

інформаційні), які в межах системи перетворюються та трансформуються на виході у 

персонал (рис. 2) 

https://cyberleninka.ru/article/v/marketing-na-art-rynke
https://cyberleninka.ru/article/v/iskusstvo-kak-tovar-paradoksy-i-zakonomernosti
https://cyberleninka.ru/article/v/iskusstvo-kak-tovar-paradoksy-i-zakonomernosti


131 

Рис. 2 – Системний підхід до професійного набору персоналу державного органу 

 

Джерело: [1, с.1097; 6, с.71] 

 

У якості мети системи професійного набору кадрів у державних органах визначено 

формування персоналу, відповідного вимогам діяльності та стратегії розвитку державних 

органів. Суб’єктами даної системи виступають менеджери з персоналу, головне завдання 

яких забезпечити наявність кадрів потрібної кваліфікації у потрібний час на потрібному 

робочому місці. Критерії, методи та джерела професійного набору можуть бути 

різноманітними в залежності від галузевих особливостей діяльності державних органів, 

посади чи місця роботи. 

Інформаційне забезпечення на рис. 2 представляє собою сукупність форм документів, 

нормативної бази і реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і форм організації 

інформації, яка циркулює в системі автоматизованого оброблення кадрової інформації чи в 

інформаційній системі служби управління персоналом державного органу. 

Основними принципами створення інформаційного забезпечення професійного набору 

кадрів в державних органах, на нашу думку, повинні бути наступні (див. рис.3). 

Рис. 3 – Принципи створення інформаційного забезпечення професійного набору кадрів 

 

Джерело: побудовано автором за даними [3] 

 

У процесі розроблення інформаційного забезпечення варто визначити: а) склад 

інформації, що охоплює перелік інформаційних одиниць або сукупностей, потрібних для 

розв’язання кадрових питань; б) структуру інформації та перетворення її, тобто формування 

показників документів; в) характеристики руху інформації, обсяги потоків, маршрути, 

терміни; г) характеристику якості кадрової інформації; д) способи перетворення інформації. 

Інформаційне забезпечення професійного набору кадрів в державних органах повинне 

забезпечувати: 1) єдність зберігання інформації, необхідної для розв’язання 

найрізноманітніших кадрових завдань; 2) єдність інформаційних масивів для всіх завдань 

інформаційних систем державного органу; 3) однократність уведення інформації та її 

багатоцільове використання; 4) різноманітні методи доступу до даних; 5) низьку вартість 

витрат на зберігання та використання даних, а також на внесення змін. 

Сьогодні здійснюються серйозні практичні зусилля у професійному наборі персоналу 

державних органів. Проте, попри добре налагоджений механізм, цілком можлива нестача 

кваліфікованих кандидатів на посади державної служби через невисокий рівень заробітної 

плати працівників, умови роботи, тривалість робочого дня.  
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ПЕРЕХІД ДО ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ 

Хмелевський С.М. 

к.е.н., доцент, 

Чернігівський національний технологічний університет 

 

В процесі управління персоналом відбувається постійний взаємний обмін інформацією 

служби управління персоналом зі всіма підрозділами господарюючого суб’єкта. 

Для того щоб служба управління персоналом була спроможною успішно виконувати 

свої функції необхідно дотримуватись наступних вимог, що висуваються до якості 

інформації вхідних і вихідних потоків (див. рис. 1). 

Рис. 1 – Вимоги до якості інформації служби управління персоналом 

 

Джерело: побудовано автором за даними [1] 

Оперативність інформації характеризує її своєчасність, швидкість збирання та передачі 

необхідних для управління персоналом даних, здатність інформації відображати зміни, що 

відбуваються в стані керованої системи, динаміку подій. 

Комплексність – одночасне охоплення цілої групи взаємоув’язаних предметів, об’єктів, 

явищ і процесів, що мають безпосереднє відношення до персоналу господарюючого 

суб’єкта. Комплексність характеризує достатність інформації для прийняття правильного 

рішення або розуміння.  

Систематичність надходження інформації сприяє безперервному процесу управління 

персоналом в умовах зміни найрізноманітніших факторів впливу. 

Достовірність інформації – показник якості інформації про персонал, що означає її 

повноту і загальну точність. Критеріями достовірності інформації у сфері управління 

персоналом є: відсутність неправдивих або викривлених даних, розбірливість мови і записів, 

низька ймовірність помилкового застосування одиниць інформації. 

Ефективність інформаційного забезпечення служби управління персоналом залежить 

від повноти збирання, якості обробки, надійності зберігання та пошуку, оперативності й 
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вибірковості розповсюдження інформації щодо персоналу. При цьому процеси зберігання і 

пошуку займають в інформаційному процесі центральне місце. Їх сутність полягає в тому, 

щоб забезпечити збереженість отриманих даних, що містяться в інформаційних масивах, 

правильно орієнтувати споживачів інформації в цих масивах, і, нарешті, видати у відповідь 

на запит відповідний фрагмент інформаційного масиву [2, с.40].  

При цьому не слід забувати, що інформаційна система служби управління персоналом 

– це лише одна з багатьох функціональних інформаційний підсистем єдиної інформаційної 

системи господарюючого суб’єкта (сірого кольору на рис.2). 

Рис. 2 – Склад інформаційної системи господарюючого суб’єкта 

Джерело: побудовано автором за даними [3] 

 

Цілком зрозумілим є бажання поєднати всі представлені на рис. 2 інформаційні 

підсистеми структурних підрозділів господарюючого суб’єкта у єдине ціле. У результаті 

інтеграції кожен користувач єдиної інформаційної системи отримає переваги, що обумовлені 

не лише власними його діями, але й роботою своїх колег. Таким чином, досягається 

синергетичний ефект, який проявляється в тому, що кожен отримує від системи значно 

більше інформації, ніж вкладає сам. Відповідно, віддача від системи суттєво зростає для 

кожного користувача.  

Однак на практиці здійснити подібне вдається не часто, адже розвиток інформаційних 

систем господарюючого суб’єкта супроводжується: 

1) наявністю неоднорідного програмного середовища , утвореного різноманітними 

програмними засобами, електронними базами оперативної, архівної, довідкової, 

статистичної та іншої  інформації; 

2) фізичним розподілом даних, що вимагає засобів асинхронної асиметричної 

реплікації даних з різних автоматизованих робочих місць; 

3) побудовою і веденням багаторівневих довідників метаданих як основоположної 

умови ефективної роботи користувачів інформаційної системи; 

4) необхідністю ефективного зберігання та обробки дуже великих баз даних; 

5) підвищеними вимогами щодо захисту даних від несанкціонованого доступу; 

6) використанням розвинених засобів інтелектуального аналізу даних, пов’язаних з 

пошуком функціональних і логічних закономірностей у накопиченій інформації, побудовою 

моделей і правил, що пояснюють знайдені аномалії [5, с.53-54].  

Попри, здавалось би, нездійсненність інтеграції інформаційної підсистеми служби 

управління персоналом з іншими інформаційними підсистемами господарюючого суб’єкта 

зробити це все ж таки можна створивши спеціальні суб’єкти (вузли) комунікації, здійснивши 

інтеграцію з модулями, що використовуються у системі передачі даних, побудувавши 

правильні інформаційні канали, забезпечивши належні носії інформації, а також технічні 

засоби інформаційної роботи. 

Перехід до єдиної інформаційної системи забезпечить: 

1) повноту кадрової інформації для кожної ланки системи управління. вона 

визначається як співвідношення інформації отриманої до запитаної;  

2) корисність і цінність інформації щодо персоналу. Інформаційні потоки 

спрямовуються на конкретні адреси; 

3) точність і достовірність кадрової інформації. В результаті менше помилок і ризиків; 

4) своєчасність надходження інформації щодо персоналу. Усунення періодів 

бездіяльності системи; 
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5) здатність інформації до агрегування – на вищі рівні управління узагальнена 

інформація, а на нижчі – деталізована; 

6) актуальність кадрової інформації стосовно конкретних управлінських рішень; 

7) економічність й ефективність обробки інформації Витрати на збирання, 

накопичення, обробку, перетворення і передачу інформації, безумовно, скоротяться [4, с. 

142]. 

Повної автоматизації процесів досягти, нажаль, не вдасться. Проте кінцева ціль – 

задоволення потреб керівників всіх рівнів і ланок управління в інформації щодо персоналу в 

установлені строки для підготовки, прийняття і реалізації рішень – буде досягнута. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА У СТВОРЕННІ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО 

САМОНАВЧАЄТЬСЯ 

Холодницька А.В.,  

 к. е. н, доцент,  

Чернігівський національний технологічний університет 

 

В умовах стрімких змін в економіці досягає успіху може лише той, хто відрізняється 

від інших, хто володіє такими засобами виробництва, як інтелект, знання та креативність. 

Креативні організації стають найбільш конкурентноспроможними на світових ринках, 

оскільки вони спираються на нерозривний зв’язок праці, навчання та організації і створюють 

умови, які забезпечують безперервний потік творчих ідей 

Сучасний менеджер працює з людьми, які багато що вміють і знають. Менеджер 

повинен знати не менше ніж його підлеглі, а тому найважливішим критерієм його 

придатності до виконання професійних обов’язків має стати вміння працювати в колективі та 

приймати зважені управлінські рішення. У зв’язку з цим перед менеджером постає завдання 

не тільки постійно отримувати знання, а й навчитися постійно вчитись та спонукати до цього 

своїх підлеглих.  

Керівництву необхідно завжди прагнути задовольнити потреби і очікування своїх 

працівників у визнанні та отриманні задоволення від роботи, а також у їхньому розвитку [1].  

Для заохочення працівників до постійного вдосконалення кваліфікації та професійних 

навичок, варто здійснювати такі заходи: 

- створення передумов для безперервної освіти та  кар’єрного зростання; 

- стимулювати розробку і впровадження інновацій; 

- проводити аналіз потреб персоналу; 

- впроваджувати всілякі визнання та матеріальні винагороди; 

- сприяти налагодженню двостороннього інтерактивного діалогу між менеджерами та 

їх підлеглими; 

- створювати умов для ефективної колективної роботи; 

- розробити дієву систему делегування повноважень та відповідальності; 

- чітко формулювати цілі; 

- оперативно інформувати підлеглих та приймати управлінські рішення; 
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- проводити аналіз плинності персоналу і вдосконалювати процеси підбору і 

розстановки кадрів[2]. 

Прикро визнавати той факт, що керівництво сучасних організацій недооцінює 

потенційні можливості своїх працівників. Вагома частина персоналу здатна зробити цінний 

внесок у розвиток підприємства. Їх пропозиції можуть допомогти вирішити багато проблем, 

або ж наштовхнути на інші ідеї стосовно створення нових послуг, удосконалення продукту 

чи вибору нової стратегії розвитку.  

Втім, такі ідеї висловлюються, як правило, у неформальному спілкуванні між 

працівниками і не реалізовуються через відсутність можливостей донесення інноваційних 

пропозиції до керівників. 

Організацію, де менеджери створюють умови для постійного навчання персоналу, 

називають «організацією, що самонавчається». 

Для створення організації, що самонавчається менеджери можуть використовувати такі 

методи: 

1) активізацію процесу навчання та підвищення кваліфікації; 

2) поєднання навчання з працею; 

3) вибудовування інтелектуальних моделей. 

Менеджери, які прагнуть створити організацію, що самонавчається, мають забезпечити 

умови для розвитку працівниками п’яти вмінь: 

- вдосконалювати особистість; 

- вибудовувати інтелектуальні моделі, тобто розуміти те, що впливає на думку та дії 

людей, бачити проблеми, які не лежать на поверхні; 

- виховувати почуття відданості організації; 

- вчитися у групах (взаємодія, діалоги, дискусії); 

- розвивати системне мислення [2]. 

Тому забезпечення подальшого розвитку професійного навчання персоналу набуває 

особливої актуальності. Розвиток персоналу становить комплексний системно організований 

процес безперервних якісних змін у професійно-кваліфікаційному рівні працівника завдяки 

здобуттю та вдосконаленню корпоративних, професійних і поведінкових груп компетенцій, 

що забезпечить досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства завдяки більш 

якісному виконанню працівником поставлених завдань.  

До переваг розвитку персоналу слід віднести гарантовану зайнятість та цінність 

висококваліфікованих співробітників; перспективу стрімкого просування «кар'єрними 

сходами»; належну мотивацію та задоволеність роботою; постійну підтримку співробітників 

з боку керівництва та менеджерів; можливість виявлення перспективних працівників та 

менеджерів, формування кадрового резерву; підвищення кваліфікації та розвитку персоналу; 

істотне покращення якості товарів та послуг, збільшення кількості задоволених клієнтів; 

швидке реагування кваліфікованого та навченого персоналу на зміни навколишнього 

середовища та потреби споживачів; підвищення ефективності та економічної доцільності для 

підприємства процесу безперервної підготовки та розвитку персоналу [3]. 

Технологія управління розвитком персоналу повинна бути представлена соціальним 

розвитком підприємства, організацією навчання персоналу, організацією проведення його 

атестації, управлінням діловою кар'єрою співробітників, службово-професійним 

просуванням персоналу, кадровим резервом та нововведеннями в кадровій роботі[1].  

Функція розвитку персоналу повинна складатися з: виявлення трудового потенціалу 

підприємства; ділової оцінки персоналу; управління кар'єрою робітників; їх професійного 

навчання; формування кадрового резерву керівництва підприємства.  

Безумовно, кожен із запропонованих напрямків розвитку персоналу повинен 

реалізовуватися залежно від цілей, специфіки діяльності та створених для цього умов. Від 

того, наскільки правильно проведено оцінку персоналу, залежатиме ефективна 

інтелектуалізація виробництва, яка передбачає високу кваліфікацію працівників та її 

постійне підвищення. З огляду на це, невід'ємною умовою розкриття та нарощування 

кадрового потенціалу є належна матеріально-технічна база, яка повинна допомогти 

працівникам у практичному освоєнні отриманих знань.  



136 

Інвестиції у професійний розвиток співробітників збільшать внесок кожного 

працівника в досягнення цілей організації, покращать фінансові результати, сприятимуть 

створенню позитивного клімату, підвищать мотивацію працівників, їх відповідальність, 

компетентність та відданість й забезпечать належне делегування повноважень. 

Отже, ефективне управління корпоративними знаннями є найважливішою 

конкурентною перевагою організації,  розвиток якої вимагає розвитку персоналу, що 

обумовлене удосконаленням технологій, засобів та методів виробництва, введенням ноу-хау. 

Тому необхідно проводити постійний аналіз та прогноз попиту на персонал, розробляти 

програми розвитку персоналу та здійснювати постійний контроль за ним. 
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В умовах інноваційної економіки особливий інтерес представляє виявлення зв’язків 

змін в організаційній структурі з вимогами сучасних умов господарювання.Функціонування 

економічної системи на принципах самоорганізації викликає необхідність формування 

механізмів удосконалення організаційних структур підприємств. Такі механізми повинні 

забезпечувати своєчасне визначення потреби в структурних змінах на підприємстві, якісне їх 

проектування та впровадження. 

Досягнення ефективності в роботі організації в великій мірі залежить від вибору 

оптимальної структури та усвідомлення філософії організації, що і обумовлює актуальність 

вибраної теми. 

Організаційна структура управління – одне з ключових понять менеджменту, тісно 

пов'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом 

повноважень між ними і співробітниками організації. В наявній теорії управління немає 

єдиного визначення організаційної структури підприємства. Найбільш розгорнуте 

визначення організаційної структури підприємства дав Б. Мільнер у своїй праці [1], який 

розумів організаційну структуру як динамічний формально-неформальний розподіл завдань, 

повноважень і відповідальності, що постійно відтворюється у відносинах між людьми, 

встановлення впливів, зв’язків і відносин між членами колективу, схильний до еволюції, 

малопомітним, але іноді досить суттєвим змінам. 

Організаційна структура – це система зв'язків і відносин, що виникають (зникають) у 

процесі діяльності підприємства, між існуючими та створюваними (або такими, що 

зникають) ланками, підрозділами, рівнями системи управління згідно з обраною стратегією 

розвитку загального управління [4, с. 103].  

В рамках організаційної структури підприємства відбувається управлінський процес 

(рух інформації та прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені 

задачі та функції управління, а отже, права та відповідальність за їх виконання. З цих позицій 
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структуру управління можна розглядати як форму розподілу та кооперації управлінської 

діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, спрямований на досягнення 

намічених цілей менеджменту[6, с. 42]. 

Організаційна структура управління підприємством повинна забезпечити реалізацію 

стратегії підприємства, його взаємодію із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення 

основних завдань підприємства [3, с. 45].  

Традиційно процесс удосконалення організаційних структур представляють у вигляді 

ланцюжка «планування–впровадження–оцінка». Однак, це не дає змоги вирішити проблеми 

своєчасності виявлення потреби в структурних змінах. Такі обмеження процессу 

структурних змін на практиці призводить до того, що керівництво підприємства усвідомлює 

необхідність структурної перебудови та ухвалює рішення про початок планування змін, у 

час, коли стан підприємства наближений до критичного [2, с. 24].  

Зміни організаційної структури управління повинні базуватися на аналізі результатів 

функціонування підприємства з урахуванням його цілей та можливості підвищення 

ефективності управління. Але менеджер повинен пам’ятати, що зміна організаційної 

структури будь-якого підприємства не є самоціллю. Сучасна філософія управління 

спрямована на створення позитивного образу підприємства у зовнішньому середовищі.  

Процес удосконалення організаційної структури повинен включати діяльність по 

своєчасному виявленню потреби в структурній реорганізації. При цьому важливим є 

визначення системи факторів, що впливають на організаційну структуру управління 

підприємством і викликають необхідність її зміни. 

Механізм удосконалення організаційної структури управління повинен визначати 

засоби і методи, за допомогою яких зміни будуть впроваджуватися. Специфіка процесів 

структурного розвитку підприємств впливає на вимоги до формування такого механізму, а 

саме: плановість; адаптивність; системність; ітеративність; підтримка вищого керівництва; 

забезпеченість ресурсами; соціально-психологічна підготовленість персоналу тощо.  

Однимізактуальнихтанайважливішихспособівудосконаленняорганізаційної структури 

підприємства є стандартизація процесів управління та взаємодії між 

підрозділамиіпрацівникамиуцихпідрозділах.Запровадженнястандартівведеннябізнесу 

насьогоднієодниміз узагальнюючих інструментівдецентралізаціїуправлінняі основою для 

зосередження настратегічних питаннях розвитку[5, с. 55]. 

Ефективним засобом оцінки організаційної структури управління є моделювання 

ситуацій, що можуть виникнути в процесі господарської діяльності підприємства. У процесі 

побудови моделі виділяють дві стадії: 1) побудова концептуальної моделі та формалізація 

концептуальних уявлень; 2) дослідження моделі та інтерпретація її результатів. Побудова 

концептуальної моделі полягає у виділенні найбільш істотних сторін об’єкта з точки зору 

проведеного аналізу. 

Отже, організаційна структура повинна враховувати всі особливості діяльності 

підприємства та напрямки його стратегічного курсу. Удосконалення організаційної 

структури повинно відбуватися вчасно і продумано, що дасть змогу підприємству підвищити 

стійкість у конкурентному середовищі та підвищити ефективність його функціонування.  
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Управління персоналом або кадровий менеджмент – це цілеспрямований вплив, 

необхідний для узгодження спільної діяльності людей з виробництва продукції чи надання 

послуг, що містить в собі організацію, мотивацію, координацію та контролю за виконанням 

роботи [1]. 

Ефективне управління є відносною характеристикою результативної діяльності 

конкретної керуючої системи, що відбивається у різних показниках, як об’єкта управління, 

так і власне управлінської діяльності. Здебільшого розвиток підприємства залежить не тільки 

від професійних здібностей керівника, але і від сформованої системи управління працюючих 

з ним підлеглих. Керівник повинен в першу чергу визначити для себе завдання управління 

персоналом, що допоможе підвищити ефективність управління персоналом та виявить 

результативність спільної мети, поставленої перед кожним працівником.  
Серед основних завдань будь-якого підприємства можна виділити наступні: 

- забезпечення  конкурентоспроможності підприємства на регіональному ринку та 

міжнародній арені; 

- максимізація отриманих доходів та мінімізація витрат на виробництво; 

- динамічне підвищення кваліфікації персоналу; 

- розробка та запровадження ефективної політики матеріальної та нематеріальної 

мотивації праці персоналу; 

- забезпечення належних умов праці для зростання її продуктивності; 

- удосконалення та покращення якості продукції. 

З огляду на ці завдання можна зробити висновок, що основним компонентом на 

підприємстві, так званою рушійною силою, є саме персонал. Адже саме завдяки 

працівникам, підприємство існує та реалізовує свої завдання.  

Дійсно, працівники на підприємстві виступають єдиним джерелом і двигуном його 

розвитку та процвітання. Від ефективності праці персоналу залежить успіх підприємства. 

Зацікавленість співробітників у результатах власної праці, постійне підвищення кваліфікації, 

розгорнуте використання набутих знань та власного досвіду, ефективне застосування 

технічних засобів, раціональне використання матеріальних ресурсів, прояв творчої ініціативи 

– це фактори забезпечення успішної діяльності підприємства та життєво необхідні умови 

стрімкого розвитку його конкурентоспроможності. Тому проблема побудови дієвої системи 

управління персоналом займає одне з провідних місць в оперативній діяльності вітчизняних 

підприємств і значною мірою впливає на їх стратегічний розвиток. 

З метою ефективного використання потенціалу персоналу для розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та самореалізації працівників, забезпечення 

належного виконання ними своїх трудових обов’язків, узгодження потреб персоналу з 

цілями діяльності підприємства виникає загальна потреба в ефективному управлінні 

персоналом, здатному забезпечити відповідно до вимог виробництва та стратегічних цілей 

діяльності: пошук, відбір та адаптацію працівників, їх навчання та розвиток, формування 
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кадрового резерву та кар’єрного просування працівників, впровадження дієвої системи 

мотивації, створення організаційної культури, збереження та вивільнення персоналу [3]. 

За теперішніх умов, коли відбувається зміна поняття управління, виникає логічна 

потреба у створенні нового фундаменту для розвитку існуючої системи управління 

персоналом, оскільки діюча на сучасних підприємствах кадрова політика не в змозі 

задовольнити вимоги сучасної практики менеджменту персоналу, а саме: формування та 

підтримку іміджу працівників підприємства; забезпечення дієвої та ефективної системи 

мотивації, побудованої на вивченні та дослідженні як індивідуальних, так і колективних 

потреб та стимулів до праці; залучення лінійних керівників та менеджерів вищих ланок 

управління до процесу розробки та реалізації власних систем управління персоналом; 

формування корпоративної культури та організація профорієнтаційної роботи в межах 

підприємства тощо. На будь-якому рівні організації управління керівники намагаються 

досягати високих результатів. В теорії існує велика кількість концепцій, які допомагають на 

практиці розібратися та виявити проблеми у тих чи інших ситуаціях.  

Цільова концепція ефективності управління полягає у тому, що діяльність підприємства 

спрямована на виконання певних цілей, які були правильно сформовані та надані персоналу 

у виді завдань для їх реалізації. Не дивлячись на досить простий зміст цієї концепції на 

практиці можна зустрітися з рядом проблем: при досягненні певних цілей неможливо 

виміряти їх ефективність, якщо організації не має виробництва; намагання досягти декількох 

цілей, зміст яких може суперечити одна з одній [2]. 

Системна концепція ефективності управління персоналом полягає в тому, що на 

результат діяльності підприємства впливають, як внутрішні так і зовнішні фактори, а 

ефективність управління характеризує ступінь адаптації до зовнішнього середовища. Ця 

система спрямовує свою увагу на дві важливі думки: діяльність підприємства залежить від 

здатності його адаптуватися до умов зовнішнього середовища; для задоволення всіх вимог 

всі процеси мають контролюватися керівництвом [4]. 

Концепція ефективності управління на основі досягнення «балансу інтересів» - це 

концепція, відповідно до якої діяльність організації спрямована на задоволення очікувань, 

сподівань і потреб усіх груп та індивідуумів, які працюють в організації та співпрацюють з 

нею, а ефективність полягає саме в балансі інтересів всіх зацікавлених особистостей. Ця 

концепція акцентує свою увагу саме на важливості різних групових та індивідуальних 

інтересів в організації [4].  

Композиційна концепція ефективності управління полягає у ступені впливу 

ефективного управління на результати діяльності організації в цілому. Управлінський 

персонал завдяки своєї діяльності впливає на скорочення трудомісткості виробництва 

продукту, підвищення ритмічності роботи, оновлення устаткування. Зрештою це позитивно 

впливає на відображення продуктивності праці організації [2].  

Згідно з функціональна концепція ефективності управління персоналом розглядається з 

точки зору організації праці та функціонування управлінського персоналу, а ефективність 

управління характеризує відношення результатів та витрат самої системи управління. Кожна 

концепція по своєму унікальна та має життя в різних сферах виробництва та надання послуг, 

проте керівник підприємства має сам обрати напрям за який йому буде легше адаптувати 

персонал та переорієнтувати власне виробництво. 

Правильно сформована та впроваджена система управління персоналом дасть змогу 

покращити роботу підприємства та його працівників. Основне завдання керівника полягає у 

створенні дружніх відносин у колективі, у пошуку саме таких методів та підходів, які 

сприятимуть більш ефективній роботі. Персонал потрібно заохотити, створити такі умови, за 

яких у кожного працівника буде бажання працювати плідно і з натхненням. 
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Я вважаю що значення англійської мови в сучасному світі важко переоцінити. Адже 

не можна не зважати на вибір більше 1 мільярда людей, які її використовують. І якщо для 

половини з них вона є рідною, то близько 600 мільйонів вибрали саме її як іноземну.. 

По-перше, знаючи англійську мову ми можемо отримувати більше інформації з різних 

носіїв, це може бути ваш комп'ютер, - де вся технічна інформація написана англійською 

мовою, комп'ютерні програми, до речі, теж англійською пишуть, ви можете читати книги в 

оригінальному варіанті, переклад не завжди об'єктивно відображає щирі почуття й емоції, які 

вклав у роман автор. 

Ні з чим не може зрівнятися задоволення від прочитання шекспірівської драми «Ромео і 

Джульєтта» в оригіналі. А технічна література? Адже ви в цьому випадку змогли б 

самостійно вивчити будь-яку цікаву для вас техніку, програму і обладнання. 

По-друге, у вас завжди тепер буде можливість розмовляти з цікавими людьми на 

вельми різноманітні теми англійською мовою, до того ж ви завжди можете їздити за кордон 

туристом. 

А якщо ви кар'єрист? У такому випадку англійська мова вам необхідна, як повітря. 

Адже ви мрієте бути бізнесменом міжнародного рівня. А як тут без англійської мови? Адже 

міжнародні переговори, торги на біржах ведуться англійською мовою, ви хочете брати 

участь у міжнародних конференціях, спілкуватися з діловими людьми, читати міжнародні 

журнали і газети про бізнес, в цьому випадку ви, звичайно ж, повинні знати англійську мову. 

А якщо ваша мрія стати відомим вченим? То і в цьому випадку англійську мову ви 

повинні знати, як свою рідну, в усякому разі - не гірше. Адже вам буде необхідно 

спілкуватися з колегами з інших країн, відвідувати, і, можливо, проводити міжнародні 

симпозіуми, конференції семінари та форуми. До того ж усі найсвіжіші і передові відкриття 

всесвітнього значення публікуються саме в англомовних журналах та газетах, але ж вам ще 

доведеться відвідувати і міжнародні центри, втім, навіть щоб отримати Нобелівську премію - 

вам треба знати англійську мову. 

А ваше хобі? Адже у кожного є хобі - у кожного воно своє, але ось музику і пісню 

любить кожна людина-це не секрет. А знаючи англійську мову ви завжди будете точно 

знати, що співає американська співачка - і вже вас ніхто не проведе, а то ж всяко буває - 

музика чудова, а в словах англійською спробуй їх вгадай. 

А фільми? У цьому випадку вам вже зовсім не знадобиться перекладач. А Інтернет? 

Це взагалі бездонний океан інформації - але більшість найнеобхіднішої, саме англійською 

мовою. 

А скільки в побуті зараз з'явилося сучасних слів, іноді сенс цих слів зовсім 

невловимий, значення речення стає двозначним, але ж всі ці модні нині слова прийшли саме 

з англійської мови. Знаючи англійську мову - вже ніколи і ніхто не переплутає значення 

слова "трансформер" - він зрозуміє, що це зміна, але ніяк не іграшковий робот. 

Та й потім англійська мова - це міжнародна мова спілкування. 

До речі, більше півтора мільярда людей розмовляють саме англійською мовою, і 

стільки ж її вивчають. Адже практично всі міжнародні конференції та змагання проводяться 

саме англійською мовою. Згадати тільки конкурс "Міс Світу" і Олімпійські ігри. Але ж, 

навіть у міжнародних організаціях, як ООН, НАТО, ЮНЕСКО, СОТ - англійська мова - це 

основна мова. 
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І потім, у своєму резюме ви поставити не прочерк, а галочку - що дозволить вам 

простіше влаштуватися на роботу. І потім ви зможете вивчити обчислювальні системи, із 

задоволенням читати технічні статті. 

Отже, думаю, що якщо хтось ще й сумнівався, то вже тепер точно приступить до 

вивчення мови міжнародного спілкування - англійської мови. 

До речі, завдяки англійській мові ви також зможете не погано заробити, перекладаючи 

тексти не тільки для своїх знайомих, а й відкрити своє бюро з перекладу різної літератури з 

англійської мови на рідну і навпаки. 

А може хтось вивчивши досконало англійську мову зможе давати уроки, іншими 

словами бути репетитором для школярів і студентів. 

Загалом, виходить так, що знайти причину, для того, щоб вивчити англійську мову 

може кожен - головне визначитися для чого це потрібно. І вперед до носіїв англійської мови. 
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 Сьогодні реклама посідає визначне місце в життєвому та інформаційному просторі 

людини. Вона оточує нас будь-де: вдома, на вулиці, на роботі, у громадському транспорті, у 

торгових залах супермаркетів, у власному авто тощо, тим самим активно впливаючи на нашу 

свідомість. Однак, серед основних видів реклами найбільший психологічний  та емоційний 

вплив  на людину справляє саме телевізійна реклама, до того ж вона охоплює найширшу 

аудиторію. 

 Згідно із Законом України «Про рекламу», реклама – це спеціальна інформація, про 

осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою 

прямого чи опосередкованого одержання зиску; споживач реклами – будь-яка особа або 

група осіб, на яких спрямована реклама; рекламні засоби – це засоби, що використовуються 

для доведення реклами до споживача в будь-якій формі та у будь-який спосіб [1]. В нашому 

випадку споживачами реклами є діти, а її вплив на них є максимальним, оскільки дитяча 

психіка є несформованою та досить вразливою.  

 Увагу дитячої аудиторії телевізійна реклама привертає перш за все яскравими 

кольорами, динамікою подачі, звуковим оформленням та цікавими образами, саме тому 

навіть найменші глядачі реклами активно на неї реагують. Дітям цікаво спостерігати за 

рекламою, її героями, а відтак, вона виконує пізнавальну функцію. 

Однак, реклама не є такою безпечною, як здається на перший погляд. Проведені 

британськими вченими дослідження дітей у віці від 2 до 5 років показали наявність прямого 

зв’язку між контактом дитини з телевізором та погіршенням комунікативних здібностей [2].    

До 3-4 років дитина не здатна побачити підтекст в казках, вона тільки бачить конкретні речі. 

Використання даного фактору при створенні реклами сильно впливає на свідомість дитини 

[2]. За результатами статистичних досліджень близько половини всіх глядачів реклами 

належать до вікового діапазону від 4 до 6 років [3]. А у віці 5-7 років діти впевнені, що 

реклама говорить правду [4]. Саме тому реклама в дитинстві має довічний ефект – показана 

малюкові в 4-6 років, вона дуже сильно впливає на його підсвідомий вибір. «Запавши в 

душу» ще в дитинстві бренд стає невід’ємною частиною життя людини, до нього 

виробляється особлива довіра, яка може довго не проходити, навіть після низки розчарувань 

[3]. Реклама створює хибні життєві орієнтири – вона показує, що щасливим є той, у кого 
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остання модель телефону, здоровим є той, хто споживає продукти, що рекламуються, а всі 

ліки з телеекрану є корисними та ефективними.  

Найбільш згубний вплив на дітей має реклама шкідливих продуктів: фаст-фудів, 

газованих напоїв, їжі швидкого приготування тощо, формуючи неправильне уявлення у дітей 

про здорове харчування, а товарні марки таких продуктів мають суттєвий вплив на їх 

свідомість. 

 Доказом цього є результати дослідження Стенфордського університету щодо впливу 

товарної марки McDonald’s. Так, вчені виявили: у 6 разів привабливішою для дітей є їжа, яка 

загорнута в обгортку  McDonald’s. Було встановлено, що не тільки картопля фрі та 

гамбургери були смачніші, а й такі звичайні продукти, наприклад, як молоко чи морква. 

Вчені наголошують на тому, що реклама McDonald’s та подібних їй компаній погано впливає 

на дітей. Тому з квітня 2007 року у США було введено заборону на рекламу 

висококалорійної продукції [5]. Також у США було створено Спілку з огляду дитячої 

реклами, яка здійснює постійний моніторинг як телевізійної реклами, спрямованої на дітей, 

так і інтернет-ресурсів, у яких розміщенні дитячі ігри [1]. 

 Взагалі, боротьба з негативним впливом реклами на дітей у США та країнах Європи є 

досить активною.  Так, законодавство Європейського Союзу забороняє трансляцію реклами 

за 5 хвилин до і 5 хвилин після дитячої передачі. В США й досі тривають дискусії стосовно 

доцільності дитячої реклами загалом, а фахівці вже працюють над створенням закону, який 

би забороняв рекламу, спрямовану на дитячу аудиторію [1]. 

 Що стосується України, то Законом України «Про рекламу» забороняється реклама: 

 з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, 

призначену тільки  для дорослих чи заборонену законом для придбання або 

споживання неповнолітніми; 

 з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, 

педагогів та довіру до них дітей; 

 з вміщенням закликів до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб з 

проханням зробити покупку; 

 з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв [1]. 

Поряд з існуючими правовими нормами регулювання рекламної діяльності стосовно 

дітей, основна відповідальність все  ж таки лежить на батьках. Існують непоодинокі випадки, 

коли батьки навмисно залишають дитину перед екраном телевізора під час трансляції 

реклами, для того, щоб займатися своїми особистими справами або намагаються «під 

рекламу» нагодувати свою дитину. Такі дії батьків, на нашу думку, є неприйнятними. 

Отже, реклама в наш час є невід'ємною частиною життя кожної людини, і має 

колосальний вплив на свідомість наших дітей. Цей вплив може бути як позитивним, так і 

негативним. Якщо дорослі іноді просто не звертають увагу на рекламу, то дітям потрібно 

постійно роз’яснювати де правда, а де ні, і чому не потрібно всьому вірити. 
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Інтенсифікація суспільних відносин, робить наше життя все більш динамічнішим. 

Сучасне суспільство висуває підвищені вимоги до емоційної стійкості. У професіональній та 

особистісній взаємодії людина часто відчуває сильні емоції, які можуть бути придушені 

особистістю або, під тиском напруги, виплескуватись назовні. Такі реакції з часом 

виснажують нервову систему. Особливо це стосується людей, які працюють в системі 

«людина-людина».  

Особлива відповідальність перед клієнтами у представників соціономічних професій, 

емоційні навантаження які пов’язані з особливостями роботи потенційно створюють 

небезпеку важких переживань, пов'язаних з робочими ситуаціями, ймовірність виникнення 

професійного стресу. На думку дослідників, негативні психічні переживання і стани можуть 

зачіпати різні грані трудового процесу - професійну діяльність, особистість професіонала, 

професійне спілкування, і, як наслідок, негативно позначатися на професійному розвитку 

особистості. Знання психологічних особливостей цієї сфери відносин дозволяє вловити ті 

моменти, коли фахівцеві загрожують негативні емоційні чинники професійного спілкування. 

Саме тому проблема збереження психологічного здоров'я фахівців і необхідність його 

регулювання має особливу актуальність.  

Ми розглядаємо особливості емоційних станів працівників у рамках структури 

самосвідомості, через механізм «ідентифікації-відокремлення» (Мухіна В.С. [5]). Цей 

механізм розкриває сутність протиборчих, конфліктних тенденцій у самосвідомості 

особистості, включеної в професійне спілкування - між необхідністю відповідати стану 

клієнта і прагненням відстояти свою власну, професійну позицію у взаємодії. 

Зазначені конфліктні тенденції створюють негативні емоційні стани, які свідомо чи 

несвідомо блокують продуктивний стиль міжособистісної взаємодії, що виявляє себе в 

запобігальній стратегії контакту [1]. 

Будь-які умови та детермінанти життя і діяльності людини стають значущими завдяки 

тому, що вони проникають у сферу емоційних відносин.  Ця обставина і визначає 

універсальну роль емоцій.  

Психічні стани нерозривно пов'язані з індивідуальними особливостями особистості. 

Вони є щось проміжне між психічними процесами і властивостями особистості. У той же час 

обидва феномена (емоції і особистість) нерозривно пов'язані. Вони виконують єдину 

інтегративну функцію, яка забезпечує реагування людини на поточну ситуацію, на будь-які 

дії навколишнього середовища. Через це поточна ситуація обумовлює емоційні стани 

меншою мірою, ніж фактори соціально-психологічної структури особистості: потреби, цілі, 

ціннісні орієнтації, установки, а також ставлення до життєвої ситуації, готовність до 

подолання перешкод, задоволеність самореалізацією.  

Емоційні взаємовпливи суб'єктів породжують їх взаємну обумовленість. 

Індивідуальні можливості людини зростають в умовах сприятливої емоційної взаємодії з 

іншими. Емоційний аспект відіграє важливу роль у базисних орієнтаціях особистості; в 

стійких тенденціях, конкретних формах і способах взаємодії.  

Одним з головних ознак важкої ситуації виступає стан психічної напруженості. 

Психічна напруженість розглядається як реакція людини на трудність, подолання якої 

особистісно значимо. Встановлено, що особистість реагує на ситуацію в залежності від того, 

як вона її сприймає і оцінює. 
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Виділяють три основні типи важких ситуацій соціальної взаємодії проблемну, 

передконфліктну, конфліктну. У кожній з них виникає емоційне напруження особливої 

властивості. У конфліктній ситуації домінують негативні емоції. Це не означає, однак, що 

конфліктні і кризові ситуації трактуються як негативні. 

У зарубіжних дослідженнях обговорюється питання про взаємозв'язок ситуації та 

емоції. Досліджується проблема «оптимуму мотивації», за межами якої виникає емоційна 

поведінка. Емоціогенні ситуації виникають при надмірній мотивації стосовно реальних 

адаптаційних можливостей індивіда [7]. 

Несприятливі емоційні стани клієнтів пробуджують у працівника власні негативні 

переживання. У результаті об'єктивно важка ситуація клієнта стає суб'єктивною трудністю 

працівника, включеною в його професійну самосвідомість. Виникає при цьому складний 

емоційний комплекс, який включає в себе базові емоції і ситуативні емоційні стани: 

спонукає професіонала до усвідомлення можливостей вирішення важкої ситуації, може 

виявитися причиною несприятливого фізичного і психологічного самопочуття людини, у 

тому числі депривації його самосвідомості.   

Такий амбівалентний стан соціального працівника ми кваліфікуємо як професійно-

особистісний внутрішній конфлікт між його соціально продиктованим обов'язком виступати 

в ролі посередника, помічника та його правом виявляти свої негативні почуття, обумовлені 

емоційними труднощами в спілкуванні з клієнтами.  Амбівалентна оцінка працівниками 

своїх клієнтів викликає у них спонтанні конфліктні прояви ідентифікації-відокремлення: 

працівник прагне до ідентифікації з клієнтами і одночасно до відчуження від них.  

Отже, негативні емоційні стани, що виникають у працівників у важких ситуаціях 

взаємодії з клієнтами створюють ряд професійних, особистісних і міжособистісних проблем.  

Такі стани усвідомлюються працівниками як прояв власної психологічної професійної 

неспроможності, супроводжуються: порушеннями самоідентичності, негативним 

наповненням структурних ланок самосвідомості. Що вимагає пошуку можливостей 

подолання негативних емоційних станів у важких ситуаціях міжособистісної взаємодії з 

клієнтами. 
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Актуальність теми. Соцiaльно-економiчнa ситуaцiя в Укрaїнi, безробіття, старіння 

населення, військовий конфлікт на Сході, зростання мобiльностi молодi як наслідок 

Євроінтеграційних процесів спонукaє молодь до мiгрaцiї не тiльки в aдмiнiстрaтивно-

територiaльнi одиницi крaїни, a в рiзнi крaїни свiту, здебiльшого Європи. Як нaслiдок 

спостерігається вибуття робочої сили зa межi крaїни, що потребує дослiдження тенденцiй 

зовнiшньої трудової мiгрaцiї в Укрaїнi, визнaчення фaкторiв, причин, нaслiдкiв i, вiдповiдно, 

розробки iнструментaрiю регулювaння мiгрaцiйної aктивностi молодi в Укрaїнi. 

За даними Міжнародної організації з міграції, станом на 2017 рік найбільша частка 

українських трудових мігрантів знаходилася у Росії (37%), Польщі (26%), Чехії (19%), Італії 

(14%) та Білорусії (4%). Зокрема, на термін роботи до 1 року найбільше українців мігрувало 

до Росії, а більше 1 року – до Польщі [3]. 

Мета роботи - визнaчити тенденцiй тa соцiaльно-демогрaфiчні нaслiдки мiгрaцiї 

молодi для Укрaїни.  

Основний зміст. Поняття «міграція» вперше вводить у нaуковий вжиток у кiнцi XIX 

ст. aнглiйський учений Е. Рaвенштейн у роботi «Зaкони мiгрaцiї», де визначає міграцію як 

безперервний процес, обумовлений взaємодiєю чотирьох основних груп чинникiв, що дiють: 

у почaтковому мiсцi проживaння мiгрaнтa, нa стaдiї його перемiщення, в мiсцi в’їзду, a тaкож 

чинники особистого хaрaктеру. 

У Законі України «Про зовнішню трудову міграцію» наведено законодавчо прийняте 

визначення поняття «зовнішня трудова міграція». Тому, зовнішня трудова міграція – це 

переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону, з метою 

здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування [1]. 

Тлумачення поняття міграція: 

 це сукупнiсть рiзних зa своєю природою територiaльних перемiщень нaселення, якi 

супроводжуються змiною мiсця проживaння [2, с. 385], 

 це соцiaльно-економiчний i демогрaфiчний процес, який предстaвляє собою 

сукупнiсть перемiщень, що здiйснюються людьми мiж крaїнaми, рaйонaми, 

поселеннями  [5, с. 46]. 

 це специфiчний спосiб буття, функцiонувaння тa розвитку тенденцiй, мехaнiзмiв 

мiгрaцiйної сфери, видiв мiгрaцiйних потреб тa iнтересiв, особливостей їх 

формувaння тa зaдоволення [4]. 

Отже, під зовнішньою трудовою мiгрaцiєю розуміємо перемiщення громaдян Укрaїни, 

пов’язaне з перетинaнням держaвного кордону, з метою здiйснення оплaчувaної дiяльностi в 

держaвi перебування.  

Розвитку трудової міграції сприяють економічні та соціальні чинники, а також висока 

швидкість поширення інформації, сучасні засоби зв’язку між організаціями та людьми з 

різних країн, швидкий розвиток пасажирських сполучень і засобів комунікації. Міграція 

молоді не є відірваною від міграційних процесів загалом. Чинником зростання трудової 

міграції серед молоді є складна економічна ситуація в країні. 

Основні причини міграції серед молоді за даними  опитування серед молоді, 

проведеного міжнародним кадровим порталом ―HeadHunter‖ у січні 2017 року [3] є: 

відсутність впевненості в майбутньому (72%), низька заробітна плата (44%), відсутність 

реалізації професійного потенціалу (41%), нестабільна політична ситуація (34%), за 

кордоном почати власний бізнес простіше (14%). 

Виділимо причини (рис. 1) та наслідки (рис.2) трудової міграції. 
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Рис. 1. Причини зовнішньої трудової міграції молоді 

 

Всі наведені вище причини зовнішньої трудової міграції породжують певні наслідки, 

які впливають на соціально-економічний розвиток України як у позитивному напрямі, так і 

негативному. 

 

 
Рис. 2. Соціально-економічні наслідки зовнішньої трудової міграції молоді 

 

Окремою є проблема наслідків зовнішньої трудової міграції для дітей українців. 

Негaтивнi  нaслiдки мiгрaцiї для дiтей мiгрaнтiв:  

 дiти зaлишaється прaктично не зaхищеними нi у психологiчнoму, нi у прaвoвoму 

пoлi,  

 дiти не отримують нaлежної увaги з боку бaтькiв,  

 дiти стaють сoцiaльними сирoтaми, збiльшується кiлькiсть безпритульних дiтей, 

не oтримують бaтькiвськoгo пiклувaння,  

 руйнуються сiм’ї, щo негaтивнo пoзнaчaється нa психoлoгiнoму стaнi дитини. 

Дитинa вiдчувaє сум зa бaтькaми, немoжливiсть звернутися дo них зa пoрaдoю, 

пригнiченiсть, нестaчу бaтькiвськoї лaски.  
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 втрaчaється генoфoнд нaцiї (дiти трудoвих мiгрaнтiв не рoзглядaють свoє мaйбутнє 

в Укрaїнi),  

 з дiтей трудoвих мiгрaнтiв утвoрюється прoшaрoк утримaнцiв - мoлoдих 

прaцездaтних людей, якi ввaжaють зa крaще для себе жити зa нaдiслaнi бaтькaми кoшти.  

Пoзитивнi нaслiдки мiгрaцiї для дiтей:  

 пiдвищення рiвня oсвiти (мoжливiсть oтримaти вiщу oсвiту в крaщих вузaх крaїни 

тa зa її межaми) тa здoрoвя дiтей трудoвих мiгрaнтiв,  

 пiдвищення рiвня мaтерiaльного зaбезпечення (нaявнiсть кaрмaнних грошей, 

модного одягу, мобiльних пристроїв тa iнших мaтерiaльних вигод).  

Виокремимо напрямки впливу безвізового режиму на міграцію молоді за кордон: 

- можливість шукaти рoбoту: їздити нa спiвбесiди до потенційних роботодавців, 

безпoсередньo спiлкувaтися з рoбoтoдaвцем, пoзнaйoмитися з умoвaми рoбoти в кoмпaнiї. В 

разі пiдписaння дoгoвору прo нaйм нa рoбoту в країні Євросоюзу згoдoм може стати 

aргументoм для видaчi рoбoчoї вiзи;  

- можливість шукaти пaртнерiв пo бiзнесу, oбмiнювaтися дoсвiдoм, брaти учaсть у 

прoфiльних зaхoдaх;  

- можливість вчитися в Євросоюзі у рaмкaх кoрoткoстрoкoвих прoгрaм термiнoм не 

бiльше 90 днiв (кoрoткi стaжувaння, курси, семiнaри,  учaсть у нaукoвих кoнференцiях).  

Напрямки регулювання міграційних процесів в Україні: 

 створення умов для скорочення кількості осіб, що виїзджають нa зaробiтки зa 

кордон (створення робочих місць, підвищення рівня заробітної плати);  

 розвиток оргaнiзовaної тa безпечної внутрiшньої мiгрaцiї громaдян з метою 

задоволення потреб ринку прaцi різних регіонів Укрaїни тa як aльтернaтиви виїзду нa роботу 

зa кордон;  

 зaхист прaв українців, якi прaцюють зa кордоном;  

 зaохочення повернення мiгрaнтiв нa бaтькiвщину шляхом мaксимaльного 

використaння результaтiв трудової мiгрaцiї, зокрема циклічної міграції, 

 використання потенціалу української діаспори.  

Висновки дослідження: Основними причинами міграції молоді є безробіття, низький 

рівень життя, висока заробітна плата в інших країнах, нестабільна економічна ситуація в 

країні. До негaтивних нaслiдків трудової мiгрaцiї відносимо: виїжджaє бiльшa чaстинa 

трудового потенцiaлу, розпaдaються молодi сiм’ї, несплата податків в Україні. До 

позитивних наслідків відносимо: зменшення навантаження на ринку праці, покращення рівня 

життя сімей мігрантів, надходження коштів в Україну. 
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Екологічна освіта - єдиний цілеспрямований процес виховання і навчання, що є 

суспільно значущим благом і здійснюваний з метою формування екологічної культури, 

виховання дбайливого ставлення до природи, раціонального використання природних 

ресурсів, а також сукупність придбаних знань, умінь, навичок, ціннісних установок та 

досвіду діяльності з метою задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь, зміцнення 

правопорядку і забезпечення екологічної безпеки. 

Серед ключових ідей щодо вивчення напрямків екології можна визначити такі: 

- ідея цінності життя і безпеки людини у всіх оточуючих її середовищах (природне, 

соціальне, техногенне, культурне, освітнє та ін.); 

- ідея якості людини в усіх проявах її життя; 

- ідея якості навколишнього середовища; 

- ідея цінності здоров’я людини і здоров’я навколишнього середовища; 

Структура екологічної освіти:  

1. Правові, організаційні, методологічні основи розвитку екологічної освіти. 

2. Екологічна освіта дітей. 

3. Екологічна підготовка фахівців. 

4. Еколого-просвітницька діяльність. 

5. Розвиток екологічної освіти та освіти в регіонах. 

6. Міжнародне співробітництво. 

Одним із найважливіших кроків в екологічній освіті – поширення інформації та знань 

щодо збереження та покращення стану навколишнього середовища. Ознайомившись із 

існуючими методичними та прикладними напрацюваннями країн світу, я дійшов до 

висновку, що існує безліч варіантів як це можливо зробити: 

Необхідно реалізовувати модульні освітні програми екологічного спрямування. Їх 

необхідно проводити в освітніх установах різних типів і видів (дошкільні, початкова школа, 

середня загальноосвітня школа, початкова, середня і вища професійна освіта, додаткову 

освіту, фундаментальну наукову і післядипломну освіту). Модуль може складатися з набору 

лекцій, семінарів, практикумів, лабораторних робіт, екскурсій, дискусій, дидактичних ігор, 

творчих рішень навчальних завдань, спостережень, конференцій і т.п.  

Важливою є інтеграція шкільної та додаткової екологічної освіт. Нині це найбільш 

перспективний шлях формування екологічної культури у школярів. При цьому, додаткову 

освіту можна впроваджувати, як в окремих установах позашкільної освіти, так і 

впроваджуючи екологічний курс у шкільну систему навчання. 

Суттєвою складовою є організація екологічної освіти на базі природоохоронних 

об’єктів, таких як: заповідники, заказники, національні парки та ін. Матеріальною базою 

еколого-просвітницької роботи з населенням є музеї природи і візит-центри. Візит-центри 

надають відвідувачам первісну інформацію, служать місцем поширення рекламно-

інформаційної продукції, проведення лекцій і організації екскурсійної та туристичної роботи. 

Приваблює відвідувачів і служить еколого-просвітницьким цілям показ диких тварин і 

видового різноманіття рослинного світу. Поширення різних форм позааудиторної 

екологічної освіти (на базі музеїв, бібліотек, промислових підприємств, ботанічних садів, 

зоопарків та ін.). Екологічна освіта завжди розглядалося як найважливіша функція 

ботанічних садів і зоопарків.  

Не менш важливою є просвіта населення через інформаційні ресурси, оскільки людство 

все частіше використовує інтернет та інші медіа ресурси як джерело інформації. В даний час, 

поряд з традиційними носіями інформації (друкованими, аудіоматеріалами, 

відеоматеріалами та ін.), особливо слід приділяти увагу комп’ютерної продукції, а саме: 
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мультимедійні курси і ресурси інтермедійної середовища (інформаційно-довідкові системи 

та інтерактивні каталоги, відомчі та галузеві інформаційні портали, тематичні web-сайти та 

телеконференції, бази дистанційного навчання). 

Також важливо зазначити, що підхід в поширенні екологічної освіти досить різниться в 

різних країнах світу. Найбільш продуктивними у цьому питанні є США та Канада, де 

розширюються зв’язки шкіл з урядовими та промисловими організаціями. Школярі можуть 

написати листа про поліпшення стану навколишнього середовища в законодавчі органи. 

Наприклад, учні однієї з шкіл в провінції Квебек відвідали плавильний завод і написали 

президенту підприємства про необхідність шумопоглинаючих пристроїв. Директор виконав 

їх вимогу, і співпраця школи і підприємства продовжилося. Учні, батьки і працівники заводу 

вимостили брудну вулицю плиткою. Приймаючи участь у таких подіях, школярі отримують 

можливість творчої самореалізації, набувають свідому потребу у виробленні власних 

поглядів і переконань, а також позитивну емоційну установку на природоохоронну 

діяльність. 

Особистісно орієнтоване навчання, активна практична діяльність призводять до 

виникнення вмінь самостійно встановлювати ціль, вибирати способи прийняття рішень, 

узгоджувати та координувати свої дії і вчинки. Таким чином, можна зробити висновок про 

те, що в США і Канаді накопичено багатий досвід введення екологічних аспектів в шкільну 

програму. Шкільна екологічна освіта є міждисциплінарною, інтегрованою, послідовною й 

регульованою на державному рівні, як і у Великобританії та Німеччини, велике значення 

приділяється самостійні вчених діяльності учнів, формуванню екологічної відповідальності 

школярів на основі інтеграційного підходу, який проявляється в тісному взаємозв’язку всіх 

навчальних дисциплін, форм, методів урочної формальної і неформальної діяльності. На 

думку американських і канадських вчених, формальне шкільне навчання має бути пов'язано з 

позашкільним екологічним вихованням. Як наголошується в документі «The Educational 

Efficiency of Environmental Education». 

В північноамериканському досвіді чітко відзначається прагнення вчителів допомогти 

школярам організувати спільну еколого-освітню діяльність: 

-  вони створюють завдання, що вимагають спільної роботи школярів; 

- організують проекти відповідно до індивідуальних і групових потреб учнів у спільній 

роботі; 

- планують разом з учнями, як переходити від одного виду діяльності до іншого. 

- беруть участь разом з ними в створенні проектів; 

- надають учням доступ до матеріалів і технології для досягнення продуктивної 

діяльності. 

Стосовно вітчизняної системи екологічної освіти, то в даний час можна виділити три 

можливі сценарії розвитку системи екологічної освіти: 

1. Традиційне екологічна освіта - це освіта, в центрі якої знаходиться ―жива природа‖, 

головний принцип - біоцентризм, коли освітня і просвітницька практики сполучаються з 

природоохоронним рухом. 

2. Екологічна освіта в інтересах сталого розвитку - напрям, який завжди поряд з 

економічним і соціальним, що діє в інтересах сталого розвитку, відображає впровадження 

ідеології сталого розвитку в зміст екологічної (природоохоронної) освіти, головний принцип 

- екоцентризму. 

3. Освіта для стійкого розвитку - соціо-еколого-економічний напрямок в системі 

інноваційної освіти, базується на принципі поліцентризму – рівності у соціумі, економіці, 

екології та культурі. 

Підвищення культури громадян України у спілкуванні з природою, екологічна підготовка 

кадрів в умовах складного перехідного періоду мають важливе державне значення, оскільки 

покликані допомогти у вирішенні життєво важливих соціально - економічних, еколого - 

економічних і геополітичних проблем. 

В останнє десятиліття в системі екологічних наук з’явились нові наукові і навчальні 

дисципліни: екологія міст, екологія особистості, екологія дитини та ін. Заявила про себе і 

визначена як одна з важливих складових системи екологічних дисциплін - соціальна 
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екологія. З огляду на це є необхідність розширити і по - новому сформувати предмет 

дослідження та вивчення загальної і соціальної екології. 

Аналіз тенденцій глобальних, регіональних і локальних змін у природних екосистемах 

та біосфері загалом свідчать про нагальну потребу формування у молоді ґрунтовних 

екологічних знань та культури спілкування з природою, необхідних навичок раціонального 

природокористування, екологізації практично всіх навчальних дисциплін [2]. 

Останнім часом істотно посилився вплив людини на природу, шкідливі виробничі і 

побутові відходи стали суттєво перекривати можливості біосфери щодо їх природної 

переробки й нейтралізації. Вони стали нагромаджуватися в атмосфері, воді, ґрунті і виявляти 

руйнівну дію на природні цикли, що складалися мільйони років. Дедалі більше посилюється 

нестача сировинних ресурсів, може настати загроза в дефіциті кисню і питної води. 

Забруднення довкілля веде до скорочення ареалів і вимирання цілого комплексу живих 

організмів, необоротних втрат у генофонді планети. Трагедією для України і всього світу 

стала аварія на Чорнобильській АЕС. Сучасна радіоекологічна ситуація утворює небезпеку 

виродження української нації. 

У наш час надвисоких перетворень середовища існування з величезними масштабами 

і не завжди передбачуваними наслідками рівень екологічної освіти, виховання та культури 

населення визначає не тільки сутність держави, а й умови економічного благополуччя і 

здоров’я нації. Завдяки цьому в економічно розвинутих країнах, де екологічна культура, яка 

визначає рівень екологічної безпеки, перебуває під постійним контролем держави і ставиться 

у ранг державної політики, населення значно менше зазнає стресових ситуацій, ніж у 

регіонах зі слабким екологічним контролем. Оптимізація взаємодії суспільства з природою, 

вироблення вмінь активно і цілеспрямовано використовувати екологічні знання становлять 

найголовніше завдання екологічної освіти в Україні. Це завдання стоїть перед усіма ланками 

освіти і має вирішуватись суспільством у цілому [3].
 

Таким чином, екологічна освіта, як головний принцип сталого розвитку регіону 

потребує відповідних екологічних та економічних знань й навичок, які спрямовані на 

попередження й запобігання негативного впливу людської діяльності на довкілля.  
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СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Лин С.Д. 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

 

Развитие любого населенного пункта зависит от множества факторов, среди которых 

не последнее  место занимает население и, в первую очередь, такие его качества, как 

трудоспособность, уровень образования и квалификации, предприимчивость, трудовая 

активность и пр. Человеческие ресурсы выступают в качестве основы богатства страны и его 

отдельных территорий. Не являются исключением и сельские территории, поэтому 

исследование содержания понятия человеческий капитал села и его свойств очень важно. 

Актуальность изучения человеческого капитала сельских территорий обусловлена 

сложившимися тенденциями в сельской местности Беларуси: сокращение численности 

жителей, превышение смертности над рождаемостью, отрицательное сальдо миграции, 

недостаток квалифицированных кадров, низкий уровень жизни населения. Однако прежде 

чем сформулировать отличительные особенности человеческого капитала села, необходимо 

установить, что относится к сельской территории (сельской местности). 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL2twZ2VtbC5oby51YS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wMi9NZXRvZGlrYV9WYXNpbGV2YS5wZGY%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2twZ2VtbC5oby51YS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wMi9NZXRvZGlrYV9WYXNpbGV2YS5wZGY%3D
http://social-science.com.ua/article/416
https://studfiles.net/preview/5513235/page:3/
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Приложение к Постановлению Межпарламентской ассамблеи Евразийского 

экономического сообщества «О государственной поддержке и развитии агропромышленного 

комплекса» содержит следующее определение сельских территорий – «..совокупность 

сельских населенных пунктов и прилегающих к ним земель» [1]. В правовой практике 

Республики Беларусь дефиниция сельских территорий не закреплена, но есть категория 

«территория сельской местности». Согласно Указу Президента Республики Беларусь «О 

развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» к территории 

сельской местности относится вся территория Беларуси, кроме территории поселков 

городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой превышает 2 

тысячи человек [2]. 

В других нормативно-правовых актах Беларуси содержится определение сельской 

местности, причем единого подхода к содержанию данного понятия нет.  Так, согласно 

Постановлению Совета Министров Республики Беларусь «Положение о порядке продажи 

жилых помещений, расположенных в сельской местности и находящихся в собственности 

Республики Беларусь» под сельской местностью понимаются «…территории сельсоветов, 

поселков городского типа, городов районного подчинения, поселков городского типа и 

городов районного подчинения, а также иных населенных пунктов, входящих вместе с 

другими территориями в пространственные пределы сельсоветов» [3]. В то же время в Указе 

Президента Республики Беларусь «О развитии агроэкотуризма» установлено следующее 

определение сельской местности – это та территория, которая включается в 

пространственные пределы сельсоветов, кроме земель поселков городского типа и городов 

районного подчинения [4, ст. 12]. В законе Республики Беларусь «Об административно-

территориальном устройстве Республики Беларусь» указано, что к сельским населенным 

пунктам относятся агрогородки, поселки, деревни, хутора [5, ст. 9]. 

Таким образом, в правовой практике Беларуси существует коллизия, заключающаяся 

в отсутствии единого подхода к формулировке категории «сельская местность». 

Законодательные акты, регулирующие общественные отношения применительно к сельским 

территориям, являются несогласованными в части определения сельской местности, включая 

в ее содержание различный перечень населенных пунктов в зависимости от целей 

конкретного нормативно-правового акта.  

На взгляд автора, для изучения человеческого капитала села понятия сельской 

местности и сельских территорий стоит рассматривать как синонимы и логичнее  

использовать их узкое определение. Согласно нему сельские территории (сельская 

местность) представляют собой обитаемую местность, расположенную вне городских 

поселений, и включающую сельские населенные пункты, такие как хутора, поселки, деревни, 

агрогородки. Данное определение соответствует методике Национального статистического 

комитета Республики Беларусь распределения населения страны на городское и сельское.  

Человеческий капитал села обладает как общими свойствами, так и специфическими, 

характерными именно для сельской местности. 

К общим свойствам человеческого капитала можно отнести следующие: 

− невозможность отделения человеческого капитала (а именно здоровья, 

способностей, знаний, навыков, умений и пр.) от его носителей – в данном случае, сельского 

населения; 

− необходимость инвестиционных вложений в развитие человеческого капитала. К 

таким вложениям будут относиться как затраты самого индивида и семьи, так и общества; 

− воспроизводство человеческого капитала, как любой формы капитала, 

представляющее собой непрерывный процесс его накопления и потребления;  

− воздействие на формирование и использование человеческого капитала системы 

разнородных факторов; 

− возможность использования человеческого капитала в качестве фактора 

экономического роста и повышения эффективности сферы производства и услуг в сельских 

населенных пунктах; 
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− человеческий капитал находит применение в получении дохода, что выступает в 

качестве средства мотивации личности получать образование и повышать свой уровень 

квалификации и др. 

Специфические свойства человеческого капитала села включают: 

− влияние природно-экологического фактора на формирование человеческого 

капитала; 

− возможности использования природных ресурсов сельской местности для 

реализации предпринимательской инициативы человеческого капитала путем создания 

фермерских хозяйств и развития агроэкотуризма;  

− выступление человеческого капитала сельской местности в качестве субъекта 

предложения рабочей силы для потребностей сельской экономики; 

− ограниченность сфер использования человеческого капитала села, обусловленная 

приоритетностью аграрного сектора; 

− зачастую несоответствие между величиной доходов и качественными и 

количественными характеристиками человеческого капитала села, связанное с низким 

уровнем оплаты труда в сельской местности; 

− потребление продуктов, произведенных в сельской местности и реализуемых в 

данной местности; 

− отставание социально-бытовой инфраструктуры от городских поселений, что через 

миграцию населения отрицательным образом сказывается на формировании человеческого 

капитала; 

− выступление человеческого капитала села как хранителя и транслятора 

компонентов духовной культуры, национальных традиций и ремесел и пр. 
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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
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Существует множество определений понятия «миграция». Наиболее часто 

употребляется определение Рыбаковского Л.Л. По его мнению, миграция – это «…любое 

территориальное перемещение, совершающееся между различными населенными пунктами 

одной или нескольких административно-территориальных единиц, независимо от 

http://zakonby.net/pdf.php?p=1&pdf=34931
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продолжительности, регулярности и целевой направленности» [1, с. 35]. Миграция населения 

обеспечивает тот или иной уровень пространственной подвижности, перераспределяет 

численность населения, изменяет его качественный состав и является разновидностью 

мобильности человека.  

Вопросы миграционного движения исследовали такие ученые СССР и постсоветского 

пространства, как И.А. Алешковский, Ю.В. Арутюнян, Г.С. Витковская, А.Г. Вишневский, 

А.Г. Гришанова, Ж.А. Зайончковская, Т.И. Заславская, В.А. Ионцев, Н.И. Кожевникова, Л.В. 

Корель, В.Ю. Леденева, Н.В. Мкчтрян, В.И. Мукомель, В.И. Переведенцев, С.В. Рязанцев, 

Л.Л. Рыбаковский, Е.П. Сигарева, В.И. Староверов, Т.Н. Юдина и др.  

В Беларуси представителями школы миграции являются Л.А. Агеева, М.И. Артюхин, 

А.Г. Боброва, В.С. Загорец, Е.А. Западнюк, А.Г. Злотников, А.В. Кельник, Н.И. Красовская, 

К.К. Красовский, В.О. Левкина, Д.Г. Лин, Б.А. Манак, Е.В. Масленкова, В.Ф. Медведев, В.Н. 

Парахня, О.А. Пашкевич, Ю.Н. Петракова,  А.Н. Пешкова, Н.Н. Привалова, А.А. Раков, В.С. 

СаковичМ.В. Тимошенко, Л.Е. Тихонова, С.Л. Черныш, Л.П. Шахотько и др. 

Любой вид миграции включает в себя два процесса: приток и отток населения, 

разность между которыми называется сальдо миграции, величина которого влияет на 

изменение численности населения. Миграция может быть международной, осуществляемой 

между государствами, и внутренней, которая происходит в пределах одной страны. Во 

внутренней миграции большое значение имеет перемещение индивидов из сельской 

местности в городскую. 

Как отмечал Раков А.А., «…в индустриальной фазе развития государства 

демографический рост населения уменьшается, имея ярко выраженную направленность к 

депопуляции и пополняясь за счет внутренней миграции из села в город» [2, с. 105]. Однако 

перемещение сельских жителей бывшего СССР приняло такой размах, что его, как указывает 

Ю.Л. Пивоваров, стали называть «великим переселением народов XX века» [3, с. 472]. Это 

касается и белорусского народа. С 1941 года численность сельских жителей в республике 

непрерывно сокращалась и к 2000 году уменьшилась на 4,1 млн. человек или в 2,3 раза [4, с. 

125]. Если же исключить период потерь населения непосредственно во время Второй 

мировой войны, то в целом с 1945 г. до 2000 г. количество жителей белорусской деревни 

сократилось на 45 % [5, с. 247] и продолжает сокращаться в настоящее время. 

Анализ внутриреспубликанской миграции целесообразно начинать с изучения 

динамики численности мигрантов внутри страны, в том числе в разрезе перемещения между 

областями (таблица 1). 

Таблица 1 – Общие итоги внутриреспубликанской миграции в Беларуси, в том 

числе внутри- и меж областями человек 
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 

Внутриреспубликанская миграция, в том 

числе 

211260 194264 222875 231397 236821 

межобластная миграция 94507 88692 102498 114126 121560 

внутриобластная миграция 116753 105572 120377 117271 115261 

Источник: [6, 7] 

По данным таблицы очевидна растущая активность переселений внутри страны, за 

исключением 2012 г. Так, с 2010 по 2018 гг. темп роста внутренней миграции составил 112,1 

%, то есть численность мигрантов выросла на 12 %. Данная тенденция характерна и для 

межобластной миграции. Что касается перемещений без пересечения границ областей, то их 

интенсивность, напротив, сократилась. С этим связано изменение распределения 

переселенцев по группам внутриреспубликанской миграции. Так, в 2010 г. на сто мигрантов 

между областями приходилось около 124 мигрантов внутри областей, а в 2018 г. такое 

соотношение выглядит следующим образом: 100 человек, составляющих межобластную 

миграцию, против 99 человек, участвующих во внутриобластной миграции. 



155 

Следующий этап анализа внутриреспубликанской миграции включает рассмотрение 

численности потоков въезжающих и выезжающих соответственно из городской и сельской 

местностей Беларуси (таблица 2). 

Таблица 2 – Общие итоги внутриреспубликанской миграции в Беларуси, в том 

числе в городской и сельской местностях человек 
Показатели 2010 2012 2014 2016 2018 

Города и поселки городского типа 

Число прибывших 159315 143921 160467 162826 172340 

Число выбывших 123517 117142 138327 155196 161989 

Сельские населенные пункты 

Число прибывших 51945 50343 62408 68571 64481 

Число выбывших 87743 77122 84548 76201 74832 

Источник: [6, 7, 8] 

Как видно из таблицы 2, численность трех представленных потоков, за исключением 

выбывших из села, увеличивается, но величина их роста   неодинакова. Наибольшее 

изменение произошло в численности выбывших из городской местности – за 10 лет их 

прирост составил почти 38,5 тыс. человек. Практически равны абсолютные отклонения в 

численности прибывших переселенцев в городскую и сельскую местности – соответственно 

12,5 тыс. и 12,9 тыс. человек. Выбывшие из сельской местности – это единственный поток, 

для которого в целом за анализируемый период зафиксирована убыль населения (на 14,7 %). 

Таким образом, несмотря на сохранение отрицательного уровня сальдо миграции в селе, его 

величина к 2018 г. заметно снизилась, что обусловлено увеличением численности мигрантов 

в сельскую местность и одновременным сокращением потока выезжающих. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СТОУН-ТЕРАПІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

Пархоменко Н.О. 

старший викладач 

Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «МНТУ імені академіка Юрія Бугая» 

 

Інтенсивний розвиток науки та техніки призвів до того, що ритм життя сучасної 

людини суттєво пришвидшився. Крім того збільшилася кількість стресових факторів 

оточуючого середовища, які негативно впливають на нервову, імунну й інші системи 

організму людини. 

Відновлення здоров’я людини як фізичного, так і психічного є досить актуальним 

завданням у фізичній терапії. 

Досить ефективним способом відновлення здоров’я людини є масаж. Одним з 

різновидів масажу є стоун-терапія або масаж каменями. 

Стоун-терапія – спеціальна техніка масажу та активації біологічно активних точок 

тіла людини за допомогою каменів. 

Використання стоун-терапії дозволяє отримати різноманітні оздоровчі ефекти: 

- терапевтичний (активація кровообігу, нормалізація артеріального тиску, 

поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту, збільшення метаболізму клітин, 

детоксикація тканин організму, підсилення імунної системи, усунення м’язового 

болю та напруги, усунення м’язових спазмів, поліпшення роботи суглобів, 

зниження частоти дихання); 

- розслаблюючий психологічний (розслаблення тіла, нормалізація роботи нервової 

системи, знімання синдрому хронічної втоми та безсоння); 

- косметичний (моделювання фігури, зниження ваги, виведення зайвої вологи з 

організму, підтягнення та омолодження шкіри) [1]. 

Сучасна техніка застосування стоун-терапії передбачає роботу з теплим та холодним 

камінням: 

1. Гарячі камені температурою в діапазоні 50-60 °С. Це камені розігріті до 

максимальної допустимої температури для людини та робочої частини тіла. Зазвичай такими 

каменями робиться масаж. 

2. Теплі камені температурою в діапазоні 30-50 °С. Після декількох хвилин масажу 

камені трохи остигають. Це комфортна температура для «викладки» каменів на тілі. Камені 

розміщуються на спеціальні зони, суглоби та біологічно активні точки. 

3. Холодні камені з природною температурою в діапазоні 15-30 °С. Зазвичай 

температура каменів на 5-10 °С нижче температури повітря. Тому камінь вважається 

природно холодним без застосування додаткового охолодження. 

4. Охолоджені камені температурою в діапазоні 5-15 °С. Це спеціально охолоджені 

камені за допомогою льоду або холодної води. 

Камені використовуються двома способами: 

І. Масаж камінням. З їх допомогою майстер масажу проводить глибокий і чуттєвий 

вплив на тіло клієнта. 

ІІ. Розміщення каменів. Камені можуть розміщуватися на окремих частинах тіла та 

біологічно активних точках для глибокого проникнення тепла і релаксації. 

Почергове використання гарячого та холодного каміння дозволяє підтримувати 

м’язовий тонус, позбавляє організм людини від набряків і стабілізує роботу нервової 

системи. 

Камені для стоун-терапії бувають двох видів: 

 базальт: використовується для теплового впливу. Він активно поглинає та утримує 

тепло; 

 мармур: навпаки, не нагрівається взагалі. Це дозволяє провести контрастний вплив 

на тіло [3]. 

Стоун-терапія існує в кількох видах: 
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 контрастна – чергування гарячі та холодні камені можна чудово розслабитися, 

заспокоїтися, позбавитися від стресу; 

 моделююча – більш насичений масаж, що дозволяє покращити фігуру та 

позбавитися від зайвих кілограм. 

Стоун-терапію рекомендують застосовувати при таких захворюваннях: 

 гіпотонії;  

 мігрені, викликаній перевтомою чи захворюванням нервової системи; 

 стресах; 

 швидкій втомлюваності; 

 перевтомі;  

 проблемах зі сном;  

 при деяких психічних розладах;  

 в’ялості та сухості шкірного покриву;  

 набряках;  

 зниженні імунітету;  

 запаленні суглобів;  

 м’язових болях [2]. 

Хоч стоун-терапія й має ряд корисних властивостей, але як і будь-яка оздоровча 

процедура вона має також і ряд протипоказань. Серед протипоказань виділяють:  

 захворювання чи відкриті ушкодження шкіри;  

 інфекційні захворювання;  

 хронічні захворювання в загостреній формі;  

 вагітність;  

 онкологія;  

 серцева недостатність;  

 кровотечі;  

 діабет;  

 жовчо- та сечокам’яна хвороби. 

Сеанс стоун-терапії починається прогріванням каменів до певної температури у 

спеціальній пічці чи гарячій воді. Після нагрівання їх розкладають на рушник для часткового 

охолодження. Камені не повинні обпікати шкіру, лише приємно її гріти. 

Потім камені змащують ефірними масажними оліями і починають сеанс масажу у 

напрямку від стоп до голови. Під час масажу приділяють увагу кожній частині тіла. 

Коли тіло розігрілося використовують охолоджені камінці, які дозволяють привести 

організм в тонус. 

По закінченню основного масажу майстер розкладає теплі камінці на біологічно 

активних точках тіла та залишає їх на деякий час. 

Здійснюють стоун-терапію, як і інші види масажу, курсом по 2 сеанси в тиждень. Це 

дозволить організму звикнути до такого виду масажу й отримати максимальний позитивний 

ефект. 

Таким чином, стоун-терапія є чудовим оздоровчим засобом фізичної терапії, що 

дозволяє покращити стан здоров’я людини. Зокрема дана процедура дозволяє прискорити 

обмін речовин, сприяє покращенню фігури й омолодженню, покращує діяльність серцево-

судинної та нервової систем. 
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В процесі своєї діяльності підприємства досить часто надають послуги іншим 

юридичним особам, проте види послуг, їх специфіка, тривалість, порядок розрахунків за 

послуги можуть призводити до різних підходів до їх визнання, що в свою чергу вимагає 

проведення дослідження щодо порядку їх визнання. 

Методологічні засади обліку доходів від надання послуг визначені П(с)БО 15 "Дохід". 

Згідно з яким "дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня 

завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно 

оцінений результат цієї операції" [1]. 

 Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх 

наведених нижче умов: - можливості достовірної оцінки доходу; - імовірності надходження 

економічних вигод від надання послуг; - можливості достовірної оцінки ступеня 

завершеності надання послуг на дату балансу; - можливості достовірної оцінки витрат, 

здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення [1]. 

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:  - вивченням 

виконаної роботи; - визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані; - визначенням питомої ваги витрат, яких 

зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. 

Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг 

наданих послуг на цю саму дату [1]. 

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій за визначений період 

часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім 

випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг) [1]. 

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він 

відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають 

відшкодуванню. Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений 

і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані 

витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно 

оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою [1]. 

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, 

послугами та іншими активами), які є  подібними за призначенням та мають однакову 

справедливу вартість [1]. Отже, аналіз вище наведених норм бухгалтерського законодавства 

дає змогу зробити висновок, працівнику облікового апарату при визнанні доходів від 

надання послуг необхідно врахувати велику кількість критеріїв.  

У зв’язку з цим, нами було розроблено дерево прийняття рішень щодо визнання 

доходів від надання послуг, залежно від їх виду та інших обставин що можуть вплинути на 

процес їх визнання, яке наведено на рисунку 1.   

Висновок: питання визнання доходів від надання послуг слід постійно досліджувати у 

зв’язку з появою нових видів послуг, розширенням інноваційної діяльності підприємств 

України ф сфері послуг, науково-технічним прогресом та  наявністю у методико-

теоретичному забезпеченні значної кількості критеріїв, які необхідно брати до уваги в 

процесі визнання доходів від надання послуг.  
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 * в окремих випадках обидві сторони угоди можуть по різному сприймати одну і ту ж 

подію, одні назвуть послугами, а інші роботами, в такому випадку при визнанні доходу 

необхідно користуватись принципом превалювання сутності над формою    

Джерело: власна розробка автора  

Рисунок 1. Дерево рішень щодо визнання доходів від надання послуг  

З огляду на вказане, в роботі було розроблено дерево прийняття рішень щодо визнання 

доходів від надання послуг. На нашу думку використання розробленого нами дерева рішень 

значно спростить процес прийняття рішення обліковим працівником підприємства щодо 

визнання чи не визнання доходу від наданих послуг, а також буде забезпечувати підґрунтя 

для надання повної, правдивої та неупередженої інформації в обліку та звітності.  

Список використаних джерел: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом 

Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. 

Дохід не визнається Дохід визнається 

Чи здійснено фактичне надання послуг повністю або частково? 

 
Чи надання такої послуги здійснено з метою обміну на одержання 

від іншої сторони послуг, товарів (продукції, інших активів) чи робіт?  

 

Чи є подібними за призначенням такі 

послуги? 

 

Чи можливо достовірно оцінити витрати 
понесені на надання послуги та існує 
ймовірність відшкодування зазнаних 

витрат? 

Чи в обмін буде одержано виключно послуги*? 

 Чи можливо достовірно оцінити витрати, здійснені для надання 
послуг та необхідні для їх завершення?  

Чи існує можливість достовірної оцінки ступеня завершеності 

надання послуг на дату балансу? 

 

Чи мають однакову 

справедливу вартість такі 

послуги? 

 

Так 

Ні 

Так 

Так 

Так 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так Ні 

Так 

Чи полягають послуги у виконанні 
невизначеної кількості дій (операцій) за 

визначений період часу? 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Ні 

Чи є можливість достовірно оцінити дохід від надання послуг? 

Так 

Так 

Так 

Чи існує імовірності надходження економічних вигод від 
надання послуг? 
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СЕКЦІЯ 4 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ КРАЇНИ 

 

 

ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУТА КРИМІНАЛЬНО – 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ДОМАШНЬОГО 

Біба Андрій 

студент 1 курсу освітнього ступеня «Магістр», група П-141 

ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю. Бугая 

науковий керівник: викладач Москалець І.М.  

 

 11 січня 2019 року набирають чинності зміни до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України, пише портал Судової влади. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 

ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 6 грудня 2017 року №2227-VІІІ до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України внесені зміни, які 

відповідно до розділу ІІ цього Закону, набирають чинності через рік з дня його 

опублікування – тобто 11 січня 2019 року. Крім підпункту 3 пункту 1 розділу I цього Закону 

(щодо статті 67 КК), який набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування цього 

Закону,тобто 12 січня 2018 р. 

Ухвалені зміни, серед іншого, стосуються криміналізації: домашнього насильства (ст. 

126-1 КК України), примушування до шлюбу (ст. 151-2 КК України), а також кримінальної 

відповідальності за невиконання обмежувальних заходів або обмежувальних приписів та 

непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України) [1]. 

З набранням чинності вищевказаних змін, домашнє насильство, тобто умисне 

систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у 

сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 

страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення 

якості життя потерпілої особи караєтиметься громадськими роботами на строк від ста 

п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років[2]. 

До 11 січня 2019 року за домашнє насильство передбачена лише адміністративна 

відповідальність згідно статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

якою передбачено 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. 

В новій редакції викладено: статтю 134 Кримінального кодексу України «Незаконне 

проведення аборту або стерилізації», статтю 152 «Зґвалтування» та  статтю 153 «Сексуальне 

насильство» (закріплено оновлений підхід до злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, запроваджуючи концепцію «добровільної згоди» та факт 

«проникнення», як розмежування між зґвалтуванням та іншими формами сексуального 

насильства)[3]. 

Кримінальний кодекс України доповнено розділом XIII-1 «Обмежувальні заходи». В 

інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, одночасно з 

призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням з підстав, 

передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може 

https://court.gov.ua/press/news/621505/
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застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних 

заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки: 

1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від 

домашнього насильства; 

2) обмеження спілкування з дитиною у разі, коли домашнє насильство вчинено 

стосовно дитини або у її присутності; 

3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала 

від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи 

систематично перебувати у зв’язку із роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин; 

4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від 

домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій 

особисто або через третіх осіб; 

5) направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програми. 

У Кримінальному процесуальному кодексі України 11 січня 2019 набувають чинності 

зміни, що стосуються: 

- доповнення переліку документів, які можуть бути тимчасово вилученими у межах 

заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом: документи, які посвідчують право на володіння та носіння зброї; 

- закріплення переліку обмежувальних заходів, які можуть бути покладені на 

підозрюваного, обвинуваченого при застосуванні більш м’якого запобіжного заходу, ніж той, 

який зазначений у клопотанні слідчого, прокурора про обрання запобіжного заходу в 

інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім насильством; 

- уточнення, що підставою для закриття кримінального провадження, пов’язаного з 

домашнім насильством, не може бути відмова потерпілого, його представника від 

обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. 

- обмеження ініціювання угод про примирення у кримінальних провадженнях щодо 

злочинів, пов’язаних з домашнім насильством. 

-уточнення правил провадження у формі приватного обвинувачення, а саме: до 

кримінальних правопорушень, стосовно яких здійснюється таке провадження, віднесено 

домашнє насильство, незаконний аборт або стерилізація, примушування до шлюбу, 

сексуальне насильство (ч. 1 ст. 153 КК України)[4]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Зміни до КК та КПК України [Режим доступу]:- 

http://ukrainepravo.com/news/ukraine/nabuly-chynnosti-zminy-do-kku-ta-kpk-shchodo-

domashnogo-nasylstva/. 

2. Новий Закон проти домашнього насильства. Інтернет ресурс.[Режим доступу]: 

- https://tsn.ua/blogi/themes/law/noviy-zakon-proti-domashnogo-nasillya-dobre-ale-mozhna-

krasche-1102150.html//.  

3. Мінакова К. Основні соціально-педагогічні та психологічні характеристики 

жінки – жертви сімейного насилля / К. Мінакова. – К. : Соціальна педагогіка. – 2005. – № 2. – 

С. 43–47.  

4. Грабська І. А. Насильство в подружніхвідносинах / І. А. Грабська // Практична 

психологія і соціальна робота. – К., 1998. – № 9. – С. 20–23.  

 

ЗГОДА НА СЕКС: ЯК САМЕ ДІЯТИМЕ НОВИЙ ЗАКОН В УКРАЇНІ 

Біба Андрій 

студент 1 курсу освітнього ступеня «Магістр», група П-141 

ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю. Бугая 

науковий керівник: викладач Москалець І.М.  

Секс без добровільної згоди в Україні віднині є зґвалтуванням, що передбачено 

новими змінами до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів. Якщо подібне 

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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стається у шлюбі, то це є обтяжуючою обставиною при притягненні до відповідальності. 

Іншими словами, тепер завжди потрібна згода обох партнерів. 

Коментатори нововведень у соціальних мережах поділилися на два основні табори: 

їхніх беззастережних прибічників і жорстких критиків. Перші наполягають, що новий закон 

не надто щось і змінює в розумінні сексуального насильства. Він закріплює самоочевидні 

речі. Згода була потрібна завжди. 

Критики переконані, що загальне визначення добровільної згоди, як "результату 

вільного волевиявлення особи, з врахуванням супутніх обставин", залишить широке поле для 

маніпуляцій, наклепів, корупції. Зрештою, вони не розуміть, де межа між недобровільністю 

та, приміром, кокетством. 

 Домашнє насильство в Україні – злочин, а не "любов" 

Брак довіри до українських правоохоронців і правосуддя, а також корупція в поліції й 

судах змушують багатьох сумніватися в тому, чи справді новий закон працюватиме в 

інтересах жертв. 

Законодавство, по суті, утверджує принцип рівноправності чоловіка й жінки в 

інтимних стосунках. 

Згода була потрібна й раніше. Добровільна згода на секс, прописана віднині в 

законодавстві, не є кардинальною юридичною зміною, на думку фахівців. 

«Поява в законі терміну «добровільна згода» покликана роз'яснити одним: «Якщо 

особа не бажає - залиш її в спокої!». А іншим: «Якщо я не бажаю - ніхто не має права мене 

примушувати»[1]. 

Це правило, на його думку, підходить саме для випадків домашнього насильства, 

«коли і кривдник, і постраждала особа не розуміють, що секс без згоди - це зґвалтування, а 

не подружній обов'язок». 

«До речі, так фактично було і до 11 січня, просто про це мало хто говорив. Згода може 

виражатися словесно або ж буде мовчазною - це не має значення». 

Якщо, уявімо, жінка подасть заяву до поліції щодо відсутності добровільної згоди, а 

чоловік заявить, що все було взаємно й добровільно, потрібні свідки, документи, речові 

докази, аби довести провину чоловіка. 

Де-факто так було й раніше, коли про зґвалтування йшлося, якщо застосовувалася 

фізична сила, або ж нею погрожували, або ж жертва перебувала в безпорадному стані. 

Нова кваліфікація зґвалтування як «дій сексуального характеру, пов'язаних із 

проникненням у тіло іншої особи без добровільної згод» може призвести до того, що поліції 

доведеться реагувати на більшу кількість випадків. 

Втім, правоохоронці будуть лише технічно документувати кожен випадок. Для того 

щоб кривдника притягли до відповідальності в суді, потрібні докази, причому дуже серйозні. 

За старої кваліфікації цього злочину їх було складно зібрати. Їх і далі збиратимуть так 

само[2]. 

Якщо жінка не погодилася на секс, але він відбувся, то велика ймовірність, що щодо 

неї застосували силу, їй погрожували, довели до безпорадного стану. 

У злочинах цієї категорії це дуже непросто, адже треба шляхом слідчих дій, експертиз 

довести факт не лише інтимного зв'язку між партнерами, а й відсутності добровільної згоди. 

Це часом дуже складно зробити у випадках реального зґвалтування, через що чимало 

злочинців уникають відповідальності. Сфабрикувати ж таку справу, в залежності від 

обставин, або вкрай важко, або взагалі нереально.  

Інтимні стосунки в обмін, скажімо, на дорогі подарунки чи обіцянку одружитися не 

підпадають під визначення нового закону. 

За зґвалтування без обтяжуючих обставин каратимуть позбавленням волі на строк від 

трьох до п'яти років. За такий злочин щодо одного з подружжя, чи колишнього подружжя, чи 

будь-кого, з ким людина перебуває в близьких або сімейних стосунках, передбачене 

позбавлення волі строком на п'ять-десять років. 

Новизна - не в згоді, а в супутніх обставинах 

Оцінюючи кожну конкретну ситуацію, слідчі повинні будуть враховувати супутні 

обставини. Надто це важливо, якщо щодо жертви не застосовували фізичної сили, вона не 
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була в безпорадному стані, за версією слідства. Тобто вона не погодилася на інтимні 

стосунки, але й не чинила опір, бо швидше за все просто не могла цього робити. 

Це справді може розширити перелік дій сексуального характеру, за який 

притягатимуть до відповідальності. 

Вона може бути налякана, наприклад, фізичними даними злочинця, кількістю 

нападників, ситуацією, в якій опинилась. Жінка, яка страждає від домашнього насильства, 

через безпорадність і зневіру фактично терпить чергові зґвалтування, не вбачаючи сенс у 

тому, щоб хоч якось цьому протидіяти. Нові положення про добровільну згоду критикують 

за їхню загальність, поверхневість, декларативність. В умовах української корупції - 

традиційно, що більш загальною є норма закону, то більше можливостей вона дає для 

зловживань. 

Втім, законодавчі інновації дають надію, що права жінок, а саме вони в понад 90% є 

жертвами сексуального насильства, будуть захищені краще[3]. 
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Академія Державної пенітенціарної служби 

 

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

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 

22.11.2018 (№7279-д), яким вводиться інститут кримінальних проступків, набере чинності з 1 

січня 2020 року. Введення в КК України поділу кримінальних правопорушень на злочини і 

кримінальні проступки викликав жваве обговорення в суспільстві тому, що в п. 7 ст. 3 КПК 

України ще в 2012 році передбачалося не внесення змін до КК України, а прийняття 

окремого Закону про кримінальні проступки. Введення в кримінально-правову матерію 

категорії «кримінальних проступків» повинно вплинути на норми всіх інститутів 

кримінального права України, тому я вирішив повернутися до дослідження добре відомої 

мені тематики – спеціальної конфіскації як засобу кримінально-правового реагування на 

кримінальні правопорушення і здійснити аналіз кримінальних правопорушень, за вчинення 

яких суд може її застосувати, через призму законодавчих новел від 22.11.2018. 

Відповідно до п. 79 ч. 2 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» у частині 1 ст. 96-1 та інших статтях КК України слово ―злочин‖ в усіх 

відмінках та числах замінено словами ―кримінальне правопорушення‖ у відповідному 

відмінку та числі. 

Відповідно до ч. 1 ст. 96 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому 

безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого 

майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального 
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правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у 

виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами 

другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою 

статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою 

статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, 

частинами першою і другою статті 300, частиною першою 

статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-

1, 364-1, 365-2 цього Кодексу. 

Всі кримінальні протиправні діяння (суспільно небезпечні діяння, кримінальні 

проступки, злочини), за які може бути застосована спеціальна конфіскація, я умовно 

розділив на дві групи: 1) за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або 

штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) передбачені частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 

159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, 

частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-

2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і 

другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 

363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2. 

В другій групі кримінально протиправних діянь передбачено 37 статей і частин статей 

КК України. Всі з них, крім ч. 3 ст. 154 і ч. 1 ст. 204, є кримінальними проступками тому, що 

санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п’яти тисяч до 

десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а санкція ч. 3  ст. 154 КК 

України – обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий 

строк.  Згідно до ч. 2 ст. 12 КК України, що вступить в дію, з 1 січня 2020 року, 

кримінальним проступком є передбачене цим кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за 

вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з 

позбавленням волі.  

Як бачимо, законодавцем покладено єдиний критерій стосовно поділу кримінальних 

правопорушень на злочини і кримінальні проступки, а також щодо формування двох 

умовних груп кримінально протиправних діянь у ч. 1 ст. 96-1 КК України – розмір штрафу і 

вид покарання. 

Якщо дотримуватися вказаного критерію, тоді ч. 3 ст. 154 і ч. 1 ст. 204 КК України 

потрібно виключити з ч. 1 ст. 96-1 КК України, що і пропоную зробити.  

 

ПОРЯДОК СПАДКУВАННЯ У РАЗІ НЕПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ОДНИМ 

АБО ДЕКІЛЬКОМА СПАДКОЄМЦІЯМИ ЗА ЗАПОВІТОМ 

Коваленко І.А. 

студента 1-го курсу групи ВЗП-181  

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ «МНТУ імені академіка Ю.Бугая»  

 

Яким чином відбувається спадкування у разі неприйняття спадщини одним або 

декількома спадкоємціями за заповітом? Для того, щоб надати відповідь на це запитання слід 

звернутись до змісту статті 1223 Цивільного кодексу України (далі – ЦК).  

Серед всіх інших підстав право на спадкування за законом виникає у разі неприйняття 

спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом. І проблематика тут 

починається з використання законодавцем слова «спадкоємцями» у множині без жодних 

уточнень та роз'яснень з цього приводу. Що призводить до того, що ряди правників діляться 

на два «табори»: ті хто вважає, що у разі неприйняття спадщини хоча б одним із спадкоємців 

за заповітом його частка в спадщині має розподілятись за законом, та ті хто вважає, що 

використанням слова «спадкоємцями» у множині законодавець хотів зазначити, що 
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спадкування майна, що заповідалось за заповітом буде здійснюватись за законом лише у 

випадку неприйняття або відмови від прийняття спадщини всіма спадкоємцями за заповітом. 

Дослідженню позицій останніх і присвячена дана доповідь.  

Правозастосовча діяльність (діяльність уповноважених суб’єктів по реалізації 

правових норм відносно конкретних життєвих випадків та індивідуально-визначених осіб) 

поділяється на декілька етапів: 

1. Встановлення фактичних обставин справи - встановлюються головні факти (факти, 

що підлягають доведенню) і факти, що підтверджують головні, але обов’язково ті й у тому 

обсязі, як того вимагає нормальне вирішення юридичної справи. 

2. Встановлення юридичної основи справи (інакше: юридична кваліфікація фактичних 

обставин) - правова оцінка всієї сукупності обставин справи шляхом співвіднесення певного 

випадку з певними юридичними нормами. Юридична кваліфікація фактичних обставин 

передбачає:  

а) відшукування галузі, підгалузі, інституту права і знаходження норми (закріплена у 

нормативно-правовому приписі), яка може бути застосована до цього випадку; 

б) аналіз норми щодо необхідності тлумачення її змісту. Тлумачення (з’ясування) є 

неодмінним елементом правозастосовної діяльності: а) необхідно перевірити, чи є офіційне 

тлумачення норми права, що зафіксована в нормативно-правовому приписі, і за наявності - 

обов’язково його врахувати; б) недостатньо перевірити, чи було офіційне тлумачення; 

правозастосувач повинен сам тлумачити норму права, з’ясовувати її зміст, оцінювати 

відповідність фактичних обставин її змісту, бо без тлумачення її не можна застосовувати, 

оскільки норма права має загальний характер і в кожному конкретному випадку важливо 

встановити, чи охоплюється цей випадок її дією. До того ж, не кожна норма права викладена 

в нормативно-правових приписах чітко. 

3. Прийняття рішення та його документальне оформлення у правозастосовному акті 

4. Виконання ухваленого рішення уповноваженими органами –державними органами, 

державними та іншими організаціями, громадянами. 

Тож спробуємо розтлумачити зміст частини 2 статті 1223 ЦК. В науці існує доволі 

багато методів тлумачення норм права. Для цілей даного дослідження застосуємо системний 

та телеологічний методи. Системний метод полягає в з’ясуванні змісту норми права 

встановленням її системних юридичних зв’язків з іншими нормами. Тобто зміст норми 

розкривається через знаходження системних юридичних зв’язків норми, що тлумачиться, з 

іншими нормами, завдяки чому виникає можливість точно установити її значення, сферу дії, 

зміст і уникнути помилок при застосуванні: в одних випадках близькі норми можуть 

уточнювати або доповнювати зміст досліджуваної норми, в інших - містити необхідні 

винятки. Тепер, застосувавши системний метод, проаналізуємо зміст частини 2 статті 1223 

ЦК (основне питання, яке слід з’ясувати – як правильно розуміти використання 

законодавцем множинної форми слова «спадкоємцями»). У разі відсутності заповіту, 

визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями 

за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за 

законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу (частина 2 статті 

1223 ЦК). Як нам відомо, наслідки відмови спадкоємців за заповітом від частки у спадщині, 

також, передбачаються частиною 1 статті 1275 ЦК: якщо від прийняття спадщини 

відмовився один із спадкоємців за заповітом,  частка у спадщині,  яку  він  мав  право  

прийняти, переходить  до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними 

порівну. Проаналізувавши та співставивши положення цих двох статей, підходимо до 

єдиного логічного висновку, що в частині 2 статті 1223 ЦК слово «спадкоємцями» не дарма 

використовується у множині і розуміти його слід саме в множинній формі, оскільки, якщо ми 

будемо застосовувати його в однині, то положення частини 2 статті 1223 ЦК починають 

протирічити положенням частини 1 статті 1275 ЦК, оскільки якщо від прийняття спадщини 

відмовляється спадкоємець (один) за заповітом то право на спадкування його частки 

переходить до спадкоємців за заповітом, а не за законом (відповідно до частини 1 статті 1275 

ЦК). В свою чергу, якщо під «спадкоемцями» розуміти відмову від прийняття спадщини або 

не прийняття спадщини всіма спадкоємцями за законом, то таке розуміння не буде 
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викликати жодних протиріч між положеннями статтей 1223 та 1275 ЦК. Більше того, аналіз 

положень частини 2 статті 1223 ЦК через призму статті 1275 ЦК наштовхує і на ряд інших 

міркувань із застосуванням телеологічного методу тлумачення норм.  

Телеологічний (цільовий) метод полягає у з’ясуванні змісту норми права відповідно 

до закладеної у ній мети - орієнтира для поведінки, виражається у виявленні і розкритті 

цілей, які ставить орган, що видав правову норму. З положень частини 1 статті 1223 ЦК, 

статтей 1274 та 1275 ЦК слідує, що законодавець дотримується принципу захисту права 

спадкоємця за заповітом. На це вказує той факт, що статею 1223 ЦК передбачаються 

переважне та першочергове право спадкування саме за заповітом, який є своєрідною формою 

вияву спадкодавцем своєї волі щодо подальшої долі його майна. Крім того, положення 

статтей 1274 та 1275 ЦК також слідують даному принципу та захищають права спадкоємців 

за заповітом та волю спадкодавця щодо долі належного йому майна після його смерті. 

Яскравими прикладами, того, що законодавець дотримується цього принципу є наступні 

положення вищенаведених статтей: 1)спадкоємець   за   заповітом  має  право  відмовитися  

від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом (частина 1 статті 1274 

ЦК); 2) якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за заповітом,  частка у 

спадщині,  яку  він  мав  право  прийняти, переходить  до інших спадкоємців за заповітом і 

розподіляється між ними порівну (частина 1 статті 1275).  

 З чого бачимо, що в разі наявності заповіту законодавець надає спадкоємцю право 

відмовлятись від спадщини лиша на користь спадкоємців з числа передбачених заповітом, а 

в разі якщо відмова безумовна (без визначення особі на користь якої вона відбувається), то 

законодавець визначає, що частка спадкового майна від якого відмовляється спадкоємець за 

заповітом має лишатись в колі спадкоємців за заповітом і розподілятися між ними порівну. 

Отже, логічно проаналізувавши ці положення можна прийти до висновку, що захист прав 

спадкоємців за заповітом є саме цієї ціллю та метою, яку ставив перед собою законодавець 

видаючи дані норми.  

Розвиваючи ще далі ці міркування, логічним буде визнати, що якщо законодавець так 

«палко» захищає права спадкоємців за заповітом та чітко визначає, що в разі відмови 

спадкоємця за заповітом його частка в спадщині має залишитись в колі спадкоємців за 

заповітом, то логічним буде і визнання того, що в випадку неприйняття спадщини кимось із 

спадкоємців за заповітом його частка також повинна спадкуватись в межах заповіту, 

оскільки це буде відповідати принципу захисту прав спадкоємців за заповітом, крім того 

природа відмови і неприйняття спадщини подібна. Різниця між ними, по суті, полягає лише у 

наявності або відсутності волевиявленні. У випадку з відмовою від прийняття спадщини 

спадкоємець  доводить свою волю до всіх інших учасників спадкових правовідносин, що 

виникають у звязку зі смертю спадкодавця, тобто здійснює волевиявлення шляхом подання 

заяви про відмову від прийняття спадщини нотаріусу. А у випадку з неприйняттям спадщини 

може мати місце два випадки: коли особа взагалі не має волі щодо реалізації свого права як 

спадкоємця (наприклад у випадку, якщо особа не знає взашалі про виникнення спадкових 

правовідносин) або коли у спадкоємця воля щодо спадкового майна є і полягає вона в тому, 

що він не бажає приймати спадщину, проте волевиявлення (зовнішній прояв волі) в формі дії 

відсутнє, тобто особа хоч і приймає «для себе» рішення, що не буде приймати спадщину, 

проте до нотаріуса не звертається з заявою про відмову. Дане явище можна назвати 

пасивною відмовою.  

Проте, чи повинен якимось чином залежати порядок розподілу спадщини, що не 

приймається спадкоємцем від того чи має його воля зовнішній вияв чи ні? Якщо слідувати 

логіці, то дані два явища між собою не пов’язані, а отже якщо законодавець, у разі наявності 

відмови спадкоємця від прийняття спадщини за заповітом, слідує принципу захисту права 

спадкоємців за заповітом і залишає заповідане майно виключно в колі спадкоємців за 

заповітом, то такого самого принципу слід дотримуватись і при розподіли частки спадкоємця 

за заповітом, котрий живий на момент відкриття спадщини, проте її не приймає.  

Також, не можна залишити без уваги Методичні рекомендації щодо вчинення 

нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею 

свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку у спільному майні 
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подружжя, схвалених рішенням Науково – експертної ради з питань нотаріату при 

Міністерстві юстиції України від 29.01.2009 (далі – Методичні рекомендації). Так, пунктом 1 

підрозділу 2 розділу 1 частини 3 Методичних рекомендацій визначається, що спадкування за 

законом виникає, якщо: спадкодавець не залишив заповіту; заповіт  в  цілому  або  його  

окреме розпорядження визнано недійсним; всі спадкоємці за заповітом не прийняли або 

відмовилися від прийняття спадщини;особа на користь якої складено заповіт померла до 

відкриття спадщини; заповітом охоплена лише частина спадщини. 

Тобто, Науково-експертна рада з питань нотаріату, що діє при Міністерстві юстиції 

України в своїх рекомендаціях надає вичерпний перелік підстав з яких відбувається 

спадкування за закон, серед яких, як ми бачимо, видзначається, що право на спадкування за 

законом виникає у разі не прийняття або відмови від прийняття спадщини лише всіма 

спадкоємцями за заповітом. А, відповідно до пункту 1 Положення про Науково-експертну 

раду з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 19.05.2008 № 825/5, Науково-експертна рада з питань 

нотаріату при Міністерстві юстиції України є дорадчим органом, який утворюється з 

висококваліфікованих фахівців у галузі права для розроблення науково обґрунтованих 

рекомендацій з принципових та проблемних питань нотаріату з метою впровадження єдиної 

нотаріальної практики та вдосконалення інституту нотаріату в Україні, надання висновків, 

рекомендацій та пропозицій щодо законопроектів, які регулюють діяльність нотаріату або 

застосовуватимуться в нотаріальній практиці, внесення пропозицій щодо необхідності 

підготовки нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та з інших 

питань. 

Крім того, пуктом 5 Постанови № 7 Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 

«Про судову практику у справах про спадкування», передбачено, що за наявності заповіту на 

все майно правило частини другої статті 1223 ЦК застосовується у разі неприйняття 

спадщини або відмови від спадщини усіма спадкоємцями за заповітом. У разі неприйняття 

спадщини чи відмови від неї одним із спадкоємців за заповітом застосовується норма 

частини першої статті 1275 ЦК, відповідно до якої частка у спадщині, яку він мав право 

прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну.  

По суті, додаткові коментарі тут будуть зайві, ось якою є позиція ВСУ з приводу питання, 

яке розглядається в даному дослідженні. Такак позиція повністю виправдовується як з 

огляду принципу захисту прав спадкоємців за заповітом так і з огляду підходу, що 

грунтується на волі спадкодавця (заповідача). Може скластися враження, що ця позиція ВСУ 

була викладена ще в 2008 році і вже не є актуальною, проте, слід відмітити, що ні стаття 

1223 ЦК ні стаття 1275 ЦК з моменту прийняття Цивільного кодексу України 2003 року не 

змінювались, а отже немає підствав і для зміни відповідних розяснень.  

 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОТАРІУСІВ 
 

Красногор О. В., 

к.ю.н., академік Академії нотаріату України, 

аспірант Чернігівського національного технологічного університету 

кафедри публічного управління та адміністрування, 

Приватний нотаріус м. Чернігова. 

 

Управління присутнє у всіх сферах життєдіяльності людей, в усіх суспільствах, в усі 

часи людського розвитку. Поняття «управління» більшість науковців визначає як дію, 

спрямовану на певний процес або об’єкт з метою забезпечення бажаних змін. Управління – 

явище, притаманне різним системам: технічним, біологічним, соціальним та ін. 

Державне управління – це владний вплив на суспільну систему, з метою її 

впорядкування, збереження  або перетворення, що опирається на її владну силу. 
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Адміністрування, як процес, відбувається у всіх без винятку організаціях, а також  

установах, підприємствах, зокрема і приватних. 

Адміністрування необхідно розуміти як діяльність усієї системи адміністративних 

інституцій з ієрархією державної влади та влади місцевого самоврядування. Тобто, публічне 

адміністрування – це скоординовані групові дії з питань публічних справ, спрямовані на їх 

вирішення. 

Нотаріус — це посадова особа, на яку покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії. 

Нотаріус вчиняє нотаріальні дії від імені держави, яка надала йому відповідні повноваження. 

Контроль за організацією нотаріату України, перевірки організації нотаріальної 

діяльності приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства 

здійснюються Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в 

областях, містах Києві та Севастополі. 

У положенні про Міністерство юстиції України серед повноважень, які стосуються 

контролю за нотаріальною діяльністю, зазначено, що Міністерство юстиції України 

встановлює порядок здійснення перевірки організації нотаріальної діяльності, виконання 

нотаріусами правил нотаріального діловодства, виконує у сфері запобігання та протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та нагляд за 

діяльністю суб’єкта первинного фінансового моніторингу нотаріусів, шляхом здійснення 

планових та позапланових перевірок.  

Міністерство юстиції України, як суб’єкт, який здійснює публічне управління та 

адміністрування у сфері нотаріальної діяльності, виконує такі завдання:  

- Здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема, встановлює 

порядок допуску громадян до її провадження; 

- Визначає умови та порядок проходження стажування, порядок проведення 

перевірки організації нотаріальної діяльності державних та приватних нотаріусів 

та виконання ними правил нотаріального діловодства; 

- Здійснює контроль за організацією роботи нотаріату; 

- Перевіряє стан нотаріальної діяльності приватних нотаріусів і виконання ними 

правил нотаріального діловодства; 

- Видає та анулює свідоцтва про право займатись нотаріальною діяльністю; 

- Встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, 

вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та уповноважених осіб; 

- Затверджує порядок проходження стажування уповноваженими особами, порядок 

проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних, приватних 

нотаріусів та уповноважених осіб, дотримання ними порядку вчинення 

нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок 

підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів, помічників 

нотаріусів та уповноважених осіб, установлює правила професійної етики 

нотаріусі; 

- Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює 

та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб 

роз’яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства, та інше. 

Припинення нотаріальної діяльності також входить до кола правовідносин, що 

врегульовуються державою (див. коментар до ст. 30і Закону України "Про нотаріат"). Так, 

держава визначає процедуру реєстрації припинення діяльності, підстави її припинення 

Слід зазначити, що державне регулювання нотаріальної діяльності є обов'язковим і 

необхідним елементом належного функціонування інституту нотаріату. Регулювання 

допуску до нотаріальної діяльності дозволяє здійснювати відбір фахових спеціалістів для її 

здійснення, перевірка нотаріальної діяльності, зокрема належного виконання нотаріальних 

процедур, спрямована на недопущення порушень законодавства з боку нотаріусів при 

реалізації ними своїх повноважень, а регулювання порядку припинення нотаріальної 

діяльності спрямоване на забезпечення схоронності архіву нотаріуса, що включає у себе 

важливу інформацію, яка входить до предмета нотаріальної таємниці, тощо. 
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Нотаріус як фізична особа є платником податків, а отже, має податкові обов’язки , 

визначені Податковим кодексом.  

Здійснення публічного управління цієї галузі покладена на Державну фіскальну 

службу України (далі – ДФСУ). Передбачені функції ДФСУ, які стосуються сфери 

нотаріальної діяльності: контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і 

сплати податків та зборів, встановлених законодавством; контроль за своєчасністю подання 

передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів), 

та перевірка достовірності щодо правильності визначення об’єктів оподаткування й 

обчислення податків та зборів, контроль за сплатою податкового боргу з податків та зборів 

платників податку, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі. 

Ще одним органом котрий здійснює публічне управління сфері нотаріату є Державна 

служба фінансового моніторингу, відповідно до положень, здійснює нагляд у сфері 

запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та розповсюдження зброї масового знищення та діяльності відповідних суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення перевірок, також вимагає 

від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що 

регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а вразі 

виявлення порушень вживає заходів, передбачених законом.  

Так, як нотаріус є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, 

Держфінмоніторинг України, здійснює окремі від загальних перевірок Міністерства юстиції 

України. 

Що стосується професійного самоврядування нотаріусів, метою професійного 

самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для 

виконання покладених на них Законом України «Про нотаріат» обов’язків і забезпечення 

їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, захист 

професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного 

рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних 

осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса. 

Здійснення публічного управління та адміністрування сфери професійного 

самоврядування нотаріусів покладено на Нотаріальну палату України та її органи. 

До повноважень Нотаріальної палати України належать:  

- представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у державних та інших 

установах;  

- забезпечення захисту соціальних та професійних прав нотаріусів;  

- участь у проведенні експертиз законопроектів з питань, пов’язаних з нотаріальною 

діяльністю;  

- забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників; контроль за 

дотриманням нотаріусами правил професійної етики та інші повноваження та інше. 

Отже, одним із способів здійснення публічного управління та адміністрування 

нотаріальної діяльності і є здійснення контролю за нею, яке, у свою чергу, є запорукою 

дотриманням нотаріусами вимог закону під час вчинення нотаріальних дій , забезпечення 

реалізації прав та охоронюваних законом інтересів учасників нотаріального процесу. 
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адвокат Хайтов П.В. 

Роль адвоката у сучасному світі відрізняється в залежності від правової системи 

певної держави, проте існують фундаментальні основи діяльності адвоката, які є загальними 

для будь-якої країни. 

Головна мета адвоката – захистити суб’єкт правовідносин, який звинувачують у 

скоєнні злочину. 

Для захисту свого клієнта адвокат може використовувати безліч способів: від 

демонстрування чітких фактів до використання мовленнєвих патетичних софізмів. Адвокат - 

це юрист, актор та психолог в одному обличчі. 

Тим не менш,  наявність фактів невинуватості особи, яку звинувачують не завжди 

можлива, адже люди звертаються до адвокатів як коли вони невинні, так і коли необхідно 

свою вину приховати. 

Головним елементом ефективного захисту звинувачуваних є логічність та 

систематична подача інформації до судді, в найбільш оптимальному для виправдання 

варіанті. 

Свої вміння та професіоналізм адвокат може продемонструвати на етапах проведення 

судових засідань та на етапі судових дебатів. В таких ситуаціях його роль є найважливішою, 

адже саме від професіоналізму та вміння запевняти інших у своїй правоті залежить вердикт 

судді. 

Психологічні особливості виступу адвокату залежать від його ролі та значення для 

ведення судового процесу. Задля визначення психологічних особливостей промов адвокату, 

необхідно дослідити найбільш видатні промови, які визначалися ефективністю та мали 

позитивні наслідки для клієнтів адвоката. 

В якості прикладу видатних промов, вважаю за необхідне,  проаналізувати промову 

видатного російського адвокату Федора Миколайовича Плєвако, оскільки саме російська  

юриспруденція є найбільш заангажованою та упередженою на території Європейського 

континенту, і складність роботи адвоката полягає не лише у стандартних умовах проведення 

адвокатської діяльності, але й у проведенні діяльності в сфері менталітету, який спрямований 

не на презумпцію невинуватості, а на обвинувачення. Одна із найяскравіших промов 

Плєвако: 

 Одна стовпова дворянка, будучи такою, що розорилася, втратила чоловіка і 

сина, позбавленою свого маєтку за борги, жила пристосуванкою у якоїсь барині, потім 

знімала кімнатку і оскільки у неї не було чайника, щоб закип'ятити воду, вона його вкрала на 

ринку. І її судив коронний суд (як дворянку). Прокурор, побачивши Плєвако, вирішив: «Так , 

зараз він битиме на жалість, на те, що це бідна жінка, що втратила чоловіка, розорилася... 

Зіграю і я на цьому». На судових дебатах прокурор сказав: «Звичайно, жінку шкода, втратила 

чоловіка, сина і так далі, кров'ю серце обливається, сам готов піти замість неї у в'язницю, 

але... Пане, коронний суд. Справа в цілому звучить як - вона замахнулася на священну 
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основу нашого суспільства - приватну власність. Сьогодні вона вкрала чайник, а завтра - віз, 

а післязавтра ще що-небудь. Це руйнування основ нашої держави. А оскільки все 

розпочинається з маленького і розростається у величезне, тільки тому прошу її покарати, 

інакше це загрожує величезними лихами нашій державі, руйнуванням його основ та засад». 

Прокурор зірвав оплески. Виходить Плєвако на своє місце і раптом розгорнувся, підійшов до 

вікна, довго стояв, дивився. Зал в напрузі: «чого він дивиться?» Плєвако вийшов і сказав: 

«Шанований коронний суд! Скільки бід Росія зазнала: і Батий кіньми топтав її, і тевтонські 

лицарі насилували Матінку-Росію, двунадесять мов на чолі з Наполеоном Бонапартом 

підійшли і спалили Москву. Скільки ж бід зазнала Росія, але вона кожного разу піднімалася, 

повставала, як фенікс, з попелу. І ось тепер нова напасть: жінка вкрала чайник. Бідна Росія! 

Щось тепер з тобою стане»? Зал реготав. Жінку виправдали. 

Плєвако проводив свою адвокатську діяльність у часи проведення реформ у 

Імператорській Росії, тому ставлення Коронного суду до обвинувачуваної було із самого 

початку заангажованим, оскільки правовий статус усіх кріпосних та утриманців був вкрай 

неважливим.  

Таким способом, аналізуючи цю промову, можна визначити такі психологічні 

особливості мовлення адвокату, які допомогли виправдати жінку, навіть незважаючи на те, 

що вона скоїла злочин. 

По-перше, адвокат Плєвако брав такі справи, що, зазвичай, його колеги програвали і 

тим самим, він створив собі ім’я нестандартного адвокату, який використовує нестандартні 

логічні послідовності для доказів правоти правової позиції свого клієнта. По - друге, у цій 

промові адвокат використав психологічний прийом, стосовно суддів та усіх присутніх, адже 

після патетичної промови прокурора адвокат вирішив, змінити вектор сприйняття об’єкту та 

об’єктивної сторони цього злочину. Замість того, щоб в емоціях відповідати прокурору і тим 

самим акцентувати увагу присутніх на скоєні жінкою злочину, Плєвако вирішив акцентувати 

увагу на собі та своїй промові і тому, він довго не відповідав та пішов дивитися у вікно з 

метою демонстрування країни, яка не може бути зруйнована внаслідок викрадення одного 

чайника. 

Таким чином, усі слова прокурора були розбиті вщент внаслідок наочної презентації 

відсутності суспільно-небезпечних наслідків діяння жінки. 

По – третє, психологічною особливістю цієї промови Плєвако стала більш 

інтерактивна роль його мовлення, оскільки він не використовував методи прямого впливу на 

суддів, а намагався лише логічно підвести їх до потрібного рішення, на противагу 

прокурору, який намагався прямо запевнити суддів у винуватості жінки. 

Психологія людини сформована таким чином, що в разі тиску, більшість людей 

починають бути противниками позиції тої людини, що використовує методи прямого тиску. 

Тому, Плєвако дуже розумно, врахував і цю психологічну особливість суддів. 

Таким чином, визначаючи психологічні особливості промови або виступу адвокату 

необхідно враховувати специфіку судоустрою у певній державі. 

Тим не менш, загальними особливостями психологічного професіоналізму адвокату є 

уміння відстоювати правову позицію методом непрямого тиску, вміння триматися осторонь 

емоцій та емоційного напруження, вміння швидко орієнтуватися у просторі та застосовувати 

методи вербального мистецтва слова або ораторського мистецтва для підвищення 

аргументації правової позиції, а також вміти переорієнтовувати увагу суддів із 

обвинувачення на захист. 

Психологія адвоката та психологічні основи його діяльності пов’язані із бажанням 

захисту свого клієнта усіма можливими засобами, проте навіть тоді, коли факти стверджують 

вину – професійний адвокат може захистити свого клієнта шляхом використання 

психологічних методів впливу та переорієнтації, що було розглянуто на прикладі промови 

видатного адвокату Федора Миколайовича Плєвако.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 

ФУНКЦІЙ УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ 

 

Пузирьов М.С.  

д.ю.н.,  Академія Державної пенітенціарної служби 

Олефір Л.І.,  

к.ю.н., Академія Державної пенітенціарної служби 
 

Закон України «Про пробацію» у ст. 8 визначає, що видами пробації є: досудова, наглядова та 

пенітенціарна [1]. Крім зазначених видів діяльності, уповноважені органи з питань пробації 

виконують й додаткові функції – контроль за відбуванням адміністративних стягнень у виді 

громадських, виправних і суспільно корисних робіт (ст. 321
1
, 322, 325

1
 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [2]); контроль за виконанням покарання у виді 

штрафу (ст. 26 Кримінально-виконавчого кодексу України [3]) та ін. 
У цій публікації ми звернемо увагу на окремі проблемні питання, що виникають у 

практиці діяльності уповноважених органів з питань пробації в частині здійснення контролю за 

відбуванням адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт. 
Варто зазначити, що 7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини 

на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів» [4], який набрав чинності 6 лютого 2018 року. Так, цей 

Закон змінює порядок примусового стягнення боргів із сплати аліментів. КУпАП у ст. 183
1
 

передбачено, що несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або 

інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої 

перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого 

документа до примусового виконання [2]. 

Як передбачено ст. 31
1 

КУпАП, суспільно корисні роботи призначаються на строк від 

ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин і виконуються не більше восьми годин, а 

неповнолітніми – не більше двох годин на день, не призначаються особам, визнаним 

інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 

60 років. 

Суспільно корисні роботи призначаються судом до осіб, які вчинили адміністративне 

правопорушення вперше, від 120 до 240 годин, а при повторному вчиненні правопорушення 

протягом року, передбачено, що вони можуть бути призначені від 240 до 360 годин. 

При цьому під повторним вчиненням правопорушення слід розуміти невжиття 

особою заходів щодо сплати аліментів протягом двох місяців з дня відбуття 

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, призначеного з підстав, 

передбачених статтею 183
1 

КУпАП [2]. 

При ухиленні особи від відбування суспільно корисних робіт уповноваженим органом 

з питань пробації складається протокол про адміністративне правопорушення, який разом з 

іншими матеріалами надсилається до суду для вирішення питання про притягнення особи до 

адміністративної відповідальності [5]. Під ухиленням особи від відбування 

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт слід розуміти неприбуття 

порушника до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, 

організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою 

особою органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері виконання кримінальних покарань, без поважних причин, невихід на суспільно корисні 

роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою, 

організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на 

робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння [2]. 
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Суспільно корисні роботи полягають в виконанні особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган 

місцевого самоврядування, а нарахована за це плата йде на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану 

ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі 

не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці [2]. Так, відповідно 

до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України», на 2019 рік установлено таку 

мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі з 1 січня – 4173 гривні; у погодинному 

розмірі з 1 січня – 25,13 гривні. 

Також у ст. 7 цього Закону встановлено у 2019 році прожитковий мінімум на одну 

особу в розрахунку на місяць у таких розмірах: з 1 січня 2019 року – 1853 гривні, з 1 липня – 

1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп 

населення: 

– дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, 

з 1 грудня – 1779 гривень; 

– дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2027 гривень, з 1 липня – 

2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень [6]. 

При цьому проведене нами експрес-опитування 280 працівників уповноважених 

органів з питань пробації засвідчило, що серед проблемних питань, які виникнуть під час 

реалізації вищенаведених законодавчих положень, є те, що виконання даного виду стягнення 

покладено на уповноважені органи з питань пробації. Це впливає на якість виконання 

співробітниками своїх функціональних обов’язків, в зв’язку з тим, що з 01.01.2017 року 

співробітники, крім наглядової пробації, виконують досудову пробацію, покарання у виді 

штрафів, контроль за умовно-достроково звільненими засудженими з місць позбавлення, 

обмеження волі, а також з 01.01.2018 року набули чинності положення щодо реалізації 

пробаційних програм, які після призначення судом виконуються також уповноваженими 

органами з питань пробації. 

Також, практичні працівники зазначали, що досліджений у цій публікації вид 

адміністративних стягнень існує більше року, але деякі органи місцевого самоврядування ще 

й досі помилково ототожнюють суспільно корисні роботи із громадськими роботами 

(а останні є видом покарань), інші ставлять перед фактом про неможливість виконання 

даного виду стягнення, аргументуючи це відсутністю коштів, нерозумінням, звідки брати 

кошти та як правильно приймати (оформлювати) відповідну категорію осіб на роботу. 
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СЕКЦІЯ 5 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СПІВТОВАРИСТВА 

Афісов М.С. 

Студент групи КН-2018  Міжнародного науково-технічного університету імені Ю.Бугая 

 

У всьому світі спорт розвивається з великими темпами. Проходять різні турніри, 

чемпіонати і міжнародні змагання. Через велику кількість матчів, важко встежити за всіма 

результатами. Для цього був створений сервіс, де всі новини спорту будуть доступні в 

одному місці. 

Любителі спорту часто стикаються з проблемою, пошуку потрібно інформації. Вони 

шукають її на різних сайтах, по всьому Інтернету. Завдяки інформаційному сервісу можна 

заощадити час, який витрачається на довгі пошуки. Вся необхідна інформація буде доступна 

кожному користувачеві у відкритому доступі. 

Мета проекту -  розробка сайту інформаційного співтовариства. На сайті реалізована 

можливість дізнаватися останні новини в світі спорту, дізнаватися про результати матчів та 

переглядати програму передач. Також є можливість дізнатися рейтинги збірних та клубів, 

останніх переможців трофеїв. На головній сторінки сайту постійно оновлюються свіжі 

новини так рахунки матчів.  Сайт має адаптивний дизайн. 

Веб-сторінка - інформаційний ресурс, доступний у мережі World Wide Web, який 

можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай ця інформація записана у форматі HTML або 

XHTML і може містити гіпертекст із навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки. 

Докладніше на рисунку 1 

 

Даний сайт було реалізовано засобами мов HTML, CSS. Тестування та 

випробовування web-сторінок проводилось при наявності установленого web-сервера Open 

Server. Для тестування використовувались інтернет-браузери. 

Для сайту інформаційного співтовариства основними вимогами є: 

- Свіжі новини с усіх куточках планети; 

- Результати матчів; 

- Можливість писати відгуки и коментувати новини; 
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- Дізнатися програму телепередач; 

- Постежити за улюбленим чемпіонатом та видом спорту; 

Структура сайту передбачає декілька сторінку, на яких ієрархічно розміщено вся 

інформація згідно її важливості та пріоритету для потрапляння до користувача. Оскільки 

сайт поділено на секції, то користувач, потрапляючи на сайт, спочатку бачить найбільшу та 

найголовнішу секцію сайту, яка інформує користувача про назву сайту та рід його 

діяльності. Вгорі сторінки реалізовано навігаційну панель, яка дає змогу користувачеві, 

натиснувши на посилання, переміщатися до потрібної секції на сайті без прокручування 

сайту мишкою. 

Реалізований сайт  повинен в першу чергу зацікавити користувачів. Поступово 

користувач дізнається про сайт, а потім ознайомлюється з його структурою. Розробити сайт, 

який би міг бути з одного боку розроблений швидше та простіше, а з іншого – привабливо 

виглядати для користувача, стало можливо завдяки застосуванню сучасних можливостей 

HTML  та CSS. Також взаємодія користувача з сайтом реалізована за допомогою сценаріїв 

мови JavaScript, яка надає багато можливостей для роботи як зі сторінкою та обробкою даних 

Щоб розробити гарну інформаційну систему потрібно було розробити аналіз інших 

схожих сайтів. Це дало змогу використати досвід розробників інших систем і зібрати 

необхідну інформацію. Для аналізу були вибрані  найбільш популярні сайти якими 

користуються користувачі. 

Сайт орієнтований на звичайних людей, котрі бажають дізнатися останні новини зі 

світу спорту. Сайт побудований в стилі мінімалізму, дизайн сторінок повинен бути 

адаптований для усіх розмірів моніторів, верстка сайту оптимізована на коректну роботу в 

популярних браузерах. 

Висновки: було розроблено інформаційна система співтовариства. Створений продукт 

надає користувачу можливість дізнатися останні спортивні новини, результати матчів, та 

розклад телетрансляцій. 

 

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ВАЖЛИВА АЛЬТЕРНАТИВА В СУЧАСНІЙ 

ПЕРСПЕКТИВІ 

Глуховець Ю. В. 

к.т.н.,доцент 

Полтавський інститут бізнесу МНТУ імені академіка Ю.Бугая 

Дашко Ю.С. 

викладач  

Полтавський інститут бізнесу МНТУ імені академіка Ю.Бугая 

 

У відповідності з прийнятою Стратегією розвитку високотехнологічних галузей до 

2025 року основними високотехнологічними напрямами для України є: розвиток 

інформаційно-телекомунікаційних технологій; застосування ІКТ в АПК, енергетиці, 

транспорті та промисловості. 

Відповідно до класифікації Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) до високотехнологічних галузей держави віднесено: 

 «Галузь інформаційних технологій (ІТ): виробництво комп’ютерної, офісної 

техніки та створення програмного забезпечення». 

 Розвиток та підтримка вітчизняних високотехнологічних галузей є складовою 

частиною довгострокового процесу розбудови конкурентоздатної інноваційної 

економіки – економіки знань, головний напрям якої є процес комерціалізації 

знань[1]. 

Удосконалення інформаційних технологій займає важливе місце серед численних 

нових напрямків розвитку освіти. Хмарні технології є альтернативою традиційним формам 

організації навчального процесу, створюючи можливості для персонального навчання, 
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інтерактивних занять і колективного викладання. У порівнянні з традиційним 

підходом, хмарні сервіси дають змогу керувати більш значними інфраструктурами, 

обслуговувати різні групи користувачів у межах однієї хмари, а також означають повну 

залежність від провайдера хмарних послуг. 

Особливості впровадження хмарних технологій досліджували зарубіжні вчені 

Джастін Рейх, Томас Даккор, Вірджінія Скот, Алек Бодзін, Стерлін Вівер [2] та ін. Крім того, 

результати досліджень українських науковців В. М. Глушкова, В. Ю. Бикова, О. О. Гриб’юк, 

М. І. Жалдака, В. С. Михалевича, Н. В Сороко, М. А. Шиненко, Ю. А. Бикадорова, 

І. А. Новик, А. І. Павловського, В. П. Зінченко, В. С. Лєдньова та ін.; науковців інших країн 

суттєво вплинули на розвиток новітніх інформаційних технологій навчання, в тому числі 

хмарних обчислень[3,4].  

Термін «хмара» використовується як метафора, що ґрунтується на зображенні 

Інтернету на діаграмі комп’ютерної мережі, або як образ комплексної інфраструктури, яка 

приховує всі технічні подробиці. Споживачеві хмарних послуг не потрібно турбуватися про 

інфраструктуру, яка забезпечує функціональність послуги. Усі завдання для налаштування, 

усунення недоліків, розширення інфраструктури тощо бере на себе сервіс-провайдер. 

Компанія Microsoft є одним з лідерів у забезпеченні послуг хмарних обчислень і в самому 

найближчому майбутньому планує надавати можливість створювати, публікації та 

редагування документів Word, Excel, PowerPoint і OneNote в он-лайн через Microsoft Office 

Web Apps і браузер Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox і Apple Safari. 

Важлива роль нових інформаційних технологій в освіті полягає в тому, що вони не 

тільки виконують функції інструментарію, що використовується для вирішення окремих 

педагогічних завдань, а й надають якісно нові можливості навчання, стимулюють розвиток 

дидактики і методики, сприяють створенню нових форм навчання і освіти. 

Можна виділити такі переваги використання хмарних технологій в освітньому 

процесі: 

 Економічні. Послуги, подібні електронній пошті, безкоштовно надаються 

зовнішніми провайдерами. Устаткування для цих послуг може використовуватися і 

для інших цілей або ліквідуватися. 

 Технічні. Мінімальні вимоги до апаратного забезпечення - обов'язковою умовою є 

лише наявність доступу до мережі Інтернет. 

 Технологічні. Більшість хмарних послуг високого рівня досить прості у 

використанні або вимагають мінімальної підтримки. 

 Дидактичні. Широкий спектр онлайн-інструментів і послуг, які забезпечують 

безпечне з'єднання та можливості співпраці викладачів і студентів. 

Хмарні технології пропонують альтернативу традиційним формам організації 

навчального процесу, створюючи можливість для персонального навчання, інтерактивних 

занять і колективного викладання. Введення хмарних технологій знизить витрати на 

придбання необхідного програмного забезпечення, підвищить якість і ефективність 

освітнього процесу. В даний час найбільш поширеними системами сервісів на основі 

технології хмарних обчислень, що застосовуються в освітньому процесі, є Microsoft 

Live@edu і Google Apps Education Edition.  Вони являють собою web-додатки на основі 

хмарних технологій, надають викладачам і студентам навчальних закладів інструменти, 

використання яких покликане підвищити ефективність спілкування та спільної роботи. 

Крім того, використання хмарних технологій в освітній діяльності має ряд 

позитивних моментів: 

 дозволяє прищепити і розширити у студентів навички роботи в мережі Інтернет; 

 розвиває єдиний інформаційний простір; 

 забезпечує швидке створювання продуктів в освітній процес через відсутність 

територіальної прив’язки користувача сервісу до місця його надання; 

 створює умови присутності в освітньому просторі в різний час і незалежно один від 

одного всіх учасників освітнього процесу; 

 організує інтерактивні заняття і колективне викладання; 
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 дозволяє створювати, розвивати і ефективно використовувати керовані інформаційно-

освітні ресурси, з можливістю повсюдного доступу для роботи з ними; 

 сприяє зміні рольового статусу викладача; 

 забезпечує студентам самостійність в роботі, в тому числі колективних проектах, в 

умовах відсутності обмежень на «розмір аудиторії» і «час проведення занять»; 

 підвищує гнучкість комп'ютерного забезпечення і екологічність інформаційно-

комп’ютерних технологій ; 

 створює web-орієнтовані лабораторії в конкретних предметних областях (механізми 

додавання нових ресурсів; інтерактивний доступ до інструментів моделювання, 

інформаційні ресурси; підтримка користувачів і ін.) [5]. 

Більшість вищих навчальних закладів в Україні лише починає впроваджувати хмарні 

технології в навчальний процес та включати відповідні дисципліни для їх вивчення. На жаль, 

не всі навчальні заклади часто мають можливість повністю використовувати переваги 

новітніх інформаційних технологій. Цифрові перетворення, робототехніка та штучний 

інтелект змінять наше повсякденне життя. Нові професії з'являться, робочий світ зміниться. 

Ці виклики недалекого майбутнього ми повинні передбачити в сучасній освіті. 
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Сучасні машини несправжнього кручення мають термопластифікатори двох типів – 

омічного та конденсаційного нагріву. Вказані типи пластифікаторів мають низку недоліків до 

яких відносяться: низький коефіцієнт використання теплової енергії,  довгий період розігріву 

пластифікаторів, який знижує коефіцієнт корисного використання машини, велика довжина 

пластифікаторів, від півтора до двох з половиною метрів, яка викликає довгий період 

накопичення крутки у пластифікаторах, а за цей час некондиційна нитка відправляється у 

відходи, що збільшує собівартість продукції.  

Усунути дані недоліки зможе запропонований пластифікатор  [1], теоретичне 

обґрунтування роботи пластифікатора, наведено в доповіді [2]. Проведені розрахунки 

показали, що основний потік тепла передається нитці у місці контакту з нагрітою поверхнею. 

Збільшення числа контактів  по перерізу нитки, викликає відповідне збільшення теплового 

потоку і зменшує довжину пластифікатора. Збільшення числа контактів досягається 

розміщенням нитки у порожнині з’єднаних між собою циліндричних дротів, утворюючих 
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рівнобічні трикутник  або чотирикутник. Дроти нагріваються електричним струмом 

регульованої потужності на ділянці контакту з ниткою. Для запобігання зношення поверхні 

дротів у зоні контакту з ниткою, дроти поступово переміщуються по мірі зношення за 

допомогою сервоприводів.  

Така конструкція пластифікатора забезпечує зменшення довжини пластифікатора і 

прямий хід нитки. .  Зона нагріву оточена кожухом, підключеним до системи відсмоктування 

парів. Мала поверхня дротів зменшує втрати тепла у оточуючий простір, забезпечуючи 

високий ККД використання теплової енергії. Коротка довжина пластифікатора забезпечує 

зменшення часу накопичення крутки в зоні пластифікації, що зменшує кількість відходів 

сировини при пуску машини. Практична відсутність інерційності нагріву дозволяє 

ліквідувати період довгого розігріву машини, підвищуючи коефіцієнт її корисного 

використання. Ще одним позитивним моментом  використання запропонованого 

термопластифікатора є зменшення витрат теплової енергії у атмосферу цеху. Річ у тім, що у 

процесі текстурування  у цеху необхідно підтримувати спеціальний  клімат за допомогою 

подачі кондиціонованого повітря.  

По нашим розрахункам економія тепла на нагрівання ниток при використанні 

пластифікаторів такого типу  може скласти 87%, що дуже істотно, з огляду на те, що 

наприклад, тільки Китай в 2010 році випустив 7680 тисяч тонн текстурованих ниток.  
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Актуальність теми. В період економічних та соціальних реформ спостерігається велика 

завантаженість людей працездатного віку, що супроводжується погіршанням здоров’я 

населення. В зв’язку з цим виникає потреба в отриманні допомоги від працівників сфери 

медицини. Медична реформа в Україні спрямована на організацію доступної медицини, коли 

важливим є організація процесу запису пацієнта на прийом до лікаря. 

На даний момент велика кількість медичних закладів мають власні веб-сайти, але 

відсутня реалізація функціоналу для запису на прийом до лікаря. В м.Чернігові тільки в двох 

поліклініках реалізовано запис он-лайн. За відсутності сервісу он-лайн запису пацієнт 

повинен через реєстратуру записуватися до лікаря, а займає багато часу. Тому розробка веб-

сервісу, який надаватиме можливість користувачу записуватися на прийом до потрібного 

йому лікаря в обраному медичному закладі є досить актуальним завданням. 

Метою роботи є дослідження та детальний аналіз існуючих програмних аналогів, які 

надають можливість користувачу записатися на прийом до лікаря, використовуючи 

графічний інтерфейст веб-сайту, а також вибір засобів розробки програмного продукту, який 

би надавав можливість реєструватися на прийом в медичних закладах, з врахуванням переваг 

та недоліків проаналізованих продуктів-аналогів. 

До засобів розробки відносимо наступні мови програмування та технології: PHP – 

інтерпретована мова програмування для виконання скріптів та генерування HTML сторінок 

на стороні сервера, JavaScript – об’єктна мова програмування, що виконується в браузері на 

боці клієнта, CMS Wordpress – система управління контентом веб-сайту, SQL – мова запитів 
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для взаємодії з сервером баз даних, MySql – система управління реляційними базами даних, 

Ajax – технологія створення асинхронних запитів до веб-сервера. 

Для візуального зображення можливостей ППЗ доцільно представити наступну 

діаграму варіантів використання  (рис. 1.1). 

 

Рис.1.1. Діаграма варіантів використання 

 

Перевагами розроблюваної системи та її використання користувачами є: 

•значна кількість медичних закладів, представлена в он-лайн сервісі; 

• защадження часу на чергу до реєстратури для отримання талона на прийом до лікаря; 

• зменшення часу очікування самого прийому лікаря, оскільки в талоні будуть вказані 

дата та час прийому; 

• збереження електронної історії записів пацієнта до лікаря; 

• доступність електронного графіку прийому лікарів; 

• якість паперового талону може зіпсуватися або його можна втратити, на відміну від 

електронного. 

Користувач он-лайн системи зможе зареєструватися на прийом до потрібного йому 

спеціаліста не виходячи з дому, без направлення сімейного доктора, що є дуже зручно і не 

вимагає значних затрат часу. 

Для розробки архітектури інтерактивного веб-сервісу поліклініки доцільно обрати 

клієнт-серверну архітектуру додатку. Архітектура клієнт-сервер передбачає такі три основні 

компоненти: 

• сервери, які здійснюють обробку отриманого запиту та видають відповідний 

результат; 

• клієнти, що звертаються до серверів з запитами про дані; 

• мережа, що забезпечує обмін даними між клієнтами та серверами. 

Обробка та збереження даних відбувається на боці сервера, відображення даних і 

надсилання запитів на сервер виконується на боці клієнта. На рис. 1.2 зображена трирівнева 

схема архітектури веб-додатку. 

Авторизація всистемі Переглядпопередніх 

записів наприйом 

Додавання медичного 

Реєстраціявсистемі закладу всистему 

Пацієнт 
Перегляд списку 

медичних закладів 
Адміністратор 

Реєстрація на прийом до 

лікаря 

Видалення медичного 

заакладуз системи 
Редагування даних 

медичного закладу 
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Рис. 1.2. Схема клієнт-серверної архітектури 

 

Перший рівень – це клієнт, який відсилає запити на сервер та приймає результат 

обробки запитів. Клієнтом є браузер користувача. 

Другий рівень – це бізнес-логіка додатку. Це логіка, за якою веб-сервер обробляє 

отримані від клієнта запити. 

Третій рівень – це СУБД, яка отримує запити від сервера і повертає потрібні дані на 

сервер або зберігає їх. 

Такий веб-сервіс забезпечить користувачам можливість  переглядати інформацію про 

будь-який медичний заклад, доданий в систему (загальна інформація про медичний заклад, 

список лікарів закладу, графіки роботи лікарів) з можливістю подальшого запису на прийом 

до лікаря чи спеціваліста. 

Висновки: розробка інтерактивного веб-додатку поліклініки має практичне значення 

для функціонування поліклінік, зокрема приватних (створений програмного продукт надає 

користувачу можливість зареєструватися на прийом до лікаря з обраного медичного 

закладу). Для реалізації доцільно використовувати мову програмування UML та РНР, 

система CMS Wordpress. 

 

Список використаних джерел: 

1. Буч Г., Рамбо Д. Язык UML: руководство пользователя. [пер. с англ. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ВНЗ 

 

Малюк Р.Ю. 

студент 1 курсу освітнього ступеня «Магістр», група КН-141 

ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю. Бугая 

Науковий керівник викладач Нехай В.В. 

При здійсненні контролю якості навчання застосовуються різні методи, серед 

яких найбільш поширене відвідування і аналіз навчальних занять. 

При будь-якій методиці контролю якості проведення навчального заняття, повинно 

відбутися попереднє вивчення робочої програми і змісту заняття, визначення мети 

відвідування [1].  

У Державній національній програмі ―Освіта‖, національній доктрині розвитку освіти 

наголошено на необхідності забезпечення високої якості професійної освіти, 

конкурентоспроможності та мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку 

праці [2]. 
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Навчальний рейтинг – це комплексний показник навчальних досягнень студента, що 

характеризує не лише якість отриманих знань, набутих навичок та вмінь, але і його 

систематичність у роботі, активність, творчість, самостійність. 

Проблема обробки величезного масиву інформаційних потоків,  привела до 

необхідності розробки комп’ютерної програми автоматизації обліку навчальних досягнень 

студентів, яка дозволила б: 

- спростити виконання рутинних трудомістких обчислювальних операцій, зокрема 

елементарних арифметичних розрахунків; 

- суттєво скоротити витрати часу викладача на обслуговування необхідного 

навчально-облікового документообігу; 

- підвищити рівень достовірності та оперативності інформації; 

- забезпечити викладача своєчасною, повною та достовірною інформацією. 

Електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи вводиться 

з метою здійснення моніторингу навчального процесу та підготовки інформації для 

прийняття рішень щодо його удосконалення. 

Журнал може бути складовою системи автоматизації управління університетом в 

сфері організації академічної діяльності та являє собою сучасну і удосконалену форму обліку 

навчальної діяльності студентів, передбачену інструктивними матеріалами. 

Введення журналу спрямовано на: 

- забезпечення відкритості та прозорості навчального процесу;  

- формування зворотного зв’язку між студентами та викладачами і адміністрацією 

університету; 

- відображення особистісного та професійного зростання кожного студента; 

- забезпечення контролю за виконанням своїх обов’язків усіма сторонами 

навчального процесу. 

Метою розробки є створення web-додатку ведення обліку відвідування студентами 

академічної групи занять. Web-додаток повинний відповідати наступним критеріям: 

- мати зручну та зрозумілу форму для введення інформації про відвідування 

студентами занять; 

- мати можливість генерувати окремі складові інформаційного простору в 

електронному вигляді; 

- мати можливість генерувати звіти в контексті групи, дисципліни, або окремого 

студента. 

Вимоги до додатку специфікуються за допомогою діаграми варіантів використання. 

Діаграми варіантів використання описують взаємини і залежності між групами 

варіантів використання і дійових осіб, які беруть участь в процесі. 

Важливо розуміти, що діаграми варіантів використання не призначені для 

відображення проекту і не можуть описувати внутрішній устрій системи [3]. 

Діаграми варіантів використання призначені для спрощення взаємодії з майбутніми 

користувачами системи, з клієнтами, і особливо знадобляться для визначення необхідних 

характеристик системи. Іншими словами, діаграми варіантів використання говорять про те, 

що система повинна робити, не вказуючи самі застосовувані методи. 
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Рисунок 1 - Загальна діаграма варіантів використання «Електронного журналу» 

Протягом семестру в електронному журналі фіксується відвідування та отримані 

студентами бали за всіма форми контролю, з урахуванням їх своєчасності. Електронний 

журнал забезпечує автоматизований розрахунок у діалоговому режимі кількості балів 

поточного (тести, модулі та інші форми контролю) і підсумкового контролю, рейтингу 

студентів та формування підсумкової оцінки.  

Електронний журнал також дозволяє проводити докладний аналіз успішності 

студентів у розрізі академічних груп, навчальних модулів, лабораторних, практичних та 

контрольних робіт, результатів виконання тестових завдань. 
 

Список використаних джерел: 
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МІСЦЕ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ 

Ревенок М.О. 

студент групи ПІ-161 

 Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права 

Науковий керывник: викладач Сторчак В.А. 

 

Актуальність теми. Складно знайти зараз сферу життя, де б графічний дизайн не був 

задіяний. Все, що оточує нас на вулицях, в магазинах, в транспорті, в офісах і учбових 

закладах, на телебаченні та в мережі Інтернет — скрізь можна побачити результат роботи 

графічних дизайнерів. 
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<<include>>
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Графічний дизайн – художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та 

ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить 

інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи 

формуванню візуального ландшафту сучасності. Графічний дизайн як дисципліну можна 

віднести до числа художніх та професійних дисциплін, що фокусуються на візуальній 

комунікації та уяві. Для створення і комбінування символів, зображень або слів 

використовуються різноманітні методики з метою сформувати візуальний образ ідей і 

послань.  

На мою думку робота графічного дизайнера – це союз творчості та логіки. Графічний 

дизайнер вирішує одночасно кілька складних і важливих завдань. Продукти, які він створює 

(логотип, шрифт), повинні бути яскравими, незабутніми та неповторними. При цьому 

враховувати специфіку організації, для якої вони розробляється, та ще й бути придатним для 

друку. Тому для графічного дизайнера важливо, щоб його креатив підпорядковувався 

законам логіки.Один з основних видів діяльності графічного дизайнера – створення 

фірмового (корпоративного) стилю компанії, або, використовуючи сучасний термін, 

айдентіка фірми, тобто розробка логотипу, колірної гами, шрифту і т.д. 

 

Основні клієнти дизайнерських послуг: 

 
 

Основні навички та знання, які потрібні в роботі графічному редактору: 

 Детальне вивчення вимог замовника і технічних можливостей підприємства; 

 Пошук найбільш раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних 

матеріалів і деталей зовнішнього оформлення; 

 Здійснення об'ємно-просторового і графічного проектування, деталізації форми 

виробів; 

 Розробка компонувальних і композиційних рішень; 

 Розробка і оформлення документації на вироби, супровідних документів, пакування і 

реклами виробів, здійснення авторського нагляду. 

 Знання історії мистецтв, дизайну та їх сучасного стану, знання основ дизайну: основи 

живопису і малюнка, колористики (використання кольору) і композиції 

 Спеціальні знання в області графічного дизайну: види і жанри графіки і графічних 

технік, робота зі шрифтами, типографіка, використання зображень, публікування і в 

графічному дизайні 

 Володіння професійним ПО для графічного дизайну (QuarkXPress, Photoshop, 

Illustrator, CorelDraw, InDesign та ін. ) 

 

Важливими навиками є: 
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Професійні графічні дизайнери дуже потрібні в різних галузях діяльності. Вони 

можуть працювати в різноманітних комерційних організаціях, установах друку, у сфері 

бізнесу та реклами. Майстри, в даній області, також, займаються фото- та веб-дизайном, 

брендингом, рекламою, створенням корпоративного стилю компанії. Основні посадові 

обов'язки кваліфікованих кадрів в цьому середовищі функціонування:Графічні дизайнери 

працюють в дизайн-студіях, брендингових і рекламних агентствах, видавництвах і в будь-

яких державних підприємствах і приватних фірмах, які вважають за краще тримати в штаті 

власного дизайнера. 

 

 
Рис.1 Піктограми из US National Park Service 

Загальноприйняте використання графічного дизайну, яке використовують у своїй 

роботі дизайнери, включає в себе : 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Основні сучасні стилі в дизайні: класика, хай-тек, мінімалізм, етнічний, кантрі, ретро, 

поп-арт, кітч, мінімалізм, еклектика, екзотичний, контемпорари, лофт, еко стиль, авангардта 

ін. 

Висновки. Вважаємо, що графічний дизайн сьогодні – один з найбільш 

перспективних напрямів. Графічний дизайн є не тільки засобом оформлення, але й засобом 

спілкування, що дозволяє зробити видимими вашу проникливість і ваші думки, надаючи їм 

таку форму й втілення, які не соромно показати усьому світу. Адже майстерність дизайнера – 

це не просте вміння розташувати певні елементи так, щоб створити в результаті гарне 

враження у глядача, як при оформленні букета квітів, а вміння правильно організувати та 

подати читачеві різноманітну інформацію.  
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