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СЕКЦІЯ 1 

 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ,  

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІНИХПРОЦЕСІВ 

 

Акименко О.Ю., к.е.н., доцент 

Андарак В.С., аспірант 

Національний університет «Чернігівська політехніка»  

 

Підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіонів є метою прагнення 

держави до інтеграції з країнами Європейського Союзу. Безумовно це спонукає уряд до 

розробки механізму трансформації вітчизняної економіки до соціально-орієнтованої з 

відповідною підтримкою державних органів задля забезпечення ефективного перетворення в 

сучасну ринкову економіку та досягнення стабільного соціально-економічного розвитку.  

Інтенсивний розвиток процесів глобалізації спричиняє необхідність фундаментальних 

змін у науково-практичних поглядах на гарантування відповідного рівня 

конкурентоспроможності, особливо виробників промислової продукції, з одночасним 

створенням передумов для виявлення факторів підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних виробників. Зважаючи на те, що ключову роль сучасного економічного розвитку 

у світі відведено саме промисловості, поступ промислового сектору забезпечує найбільший 

мультиплікативний ефект на економіку країни, виробляючи значну частину ВВП, 

стимулюючи інноваційну діяльність, гарантуючи одержання великої частки експортних 

доходів. Однак, за даними Державної служби статистики України показники промислового 

сектору зображують негативні показники галузі. Складна кризова ситуація тримається, при 

цьому у 2014 –2015 роках, на тлі загострення зовнішньої військової агресії на Сході країни, 

обсяг спаду виробництва був найбільшим і цей процес продовжується й надалі [1] (рис.1).  

 

 

Рисунок 1 – Динаміка індексів промислової продукції за 2018-2019 рр. [1] 

 

Промисловість в Україні демонструє стійке зниження, яке фіксують упродовж 

останніх шести місяців 2019 року, а у листопаді 2019 року обсяги промисловості 

скоротилися на 7,5% порівняно з листопадом минулого року. Падіння було зафіксовано в 
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таких галузях, як: переробна - на 6,4%, добувна: на 7,9%, у постачанні електроенергії, газу, 

пари та кондиціонованого повітря - на 12%.  

Враховуючи, що структуру конкурентоспроможності забезпечує синергія 

взаємовідносин між суб'єктами даних рівнів, країнову та галузеву конкурентоспроможність 

забезпечують господарюючі товаровиробники – агенти мікрорівня, більшість з яких наразі 

перебувають у скрутному становищі. Необхідність корекції державної економічної політики 

в напрямку модернізації промислового сектора національного господарства, підтримка 

національного товаровиробника та прискорення процесів зниження енергомісткості 

виробництва продукції - не повний перелік проблем, які негайно потребують вирішення 

урядом. 

Окреслюючи конкурентоспроможність як набір інститутів, політичних заходів і 

чинників, що визначають рівень продуктивності країни, Всесвітнім економічним форумом 

(далі, ВЕФ), на основі комплексу загальнодоступних та власних спеціалізованих даних 

(складових конкурентоспроможності), які є всеосяжною оцінкою конкурентоспроможності 

економіки, систематично розраховується рейтинг. Так, у Глобальному рейтингу 

конкурентоспроможності країн, складеному фахівцями ВЕФ, Україна у 2018 році здобула 83-

е місце з 140 країн, 77-е місце – за рівнем адаптації технологій, 110-е місце – за рівнем 

розвитку державних інститутів, 131-е місце – за рівнем макроекономічної стабільності, 94-е 

місце – за станом охорони здоров’я, 58-е – за рівнем інноваційних можливостей, 46-е – за 

рівнем освіти, 66-е – ринком праці [2]. 

В 2019 році Україна втратила дві позиції в Індексі глобальної 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) ВЕФ й опустилася на 85-те 

місце з 141 країни. Згідно зі щорічним звітом ВЕФ, основний регрес зафіксовано у сфері 

фінансових систем, в якій рейтинг України опустився до 136-го місця, й у сфері охорони 

здоров'я до 101-го місця. 

Також дещо погіршилися показники впровадження ІКТ - із 77-го на 78-ме місце, 

макроекономічної стабільності - зі 131-го на 133-тє місце та інноваційних можливостей - із 

58-го на 60-те місце. Водночас другий рік поспіль значно покращуються позиції країни за 

критеріями ―ринок товарів‖ - з 73-го на 57-ме місце, ―ринок праці‖ - з 66-го на 69-те місце та 

―інституціональний розвиток‖ - зі 110-го на 104-те місце. Крім того, Україні вдалося підняти 

показники освіти - з 46-го на 44-те місце та рівень розвитку бізнесу - з 86-го на 85-те місце. 

За обсягом внутрішнього ринку Україна зберегла колишню позицію — 47-ме місце, а за 

інфраструктурою 57-ме місце. Згідно зі звітом, показник середньорічного зростання ВВП за 

десять років перестав бути від’ємним і покращився з -2,1% до 0,1%, водночас приріст 

прямих іноземних інвестицій за п’ять років знизився з 2,7% ВВП до 2,3% ВВП [2]. 

Для порівняння, в 2012 році Україна в GCI була 73-ю зі 144 країн, в 2013 році - 84-ю зі 

148 країн, після Революції гідності піднялася одразу на 76-те місце зі 144 країн, проте потім 

зайняла 79-ту позицію з 140 країн, в 2016 році - 85-ту позицію з 138, у 2017 році - 81-у 

позицію в рейтингу зі 137 країн, а в 2018 році - 83-тю позицію зі 140 країн. Із найближчих 

сусідів Польща та Росія залишилися на колишніх позиціях - 37-ме та 43-тє місце, Румунія 

піднялася на 51-ше місце (+1), Угорщина на 47-ме (+1), Молдова на 86-те (+2), Словаччина 

втратила одну позицію (42-ге місце). Білорусі в рейтингу немає. Сінгапур посів перше місце, 

обігнавши лідера торішнього рейтингу США, які посіли друге місце. Трійку лідерів закрив 

Гонконг, який у 2018-му році займав 7-му позицію. На 4-му місці Нідерланди, які 

повернулися до п'ятірки лідерів. На 5-му місці Швейцарія, яка з 2012 по 2017 рр. очолювала 

рейтинг, а в 2018 році відкотилася до 4-го місця. Загалом у рейтингу значиться 141 країна. 

Замикають список Конго, Ємен та Чад [3]. 

Таким чином, для покращення показників конкурентоспроможності та рівня GCI 

доцільно здійснити удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю, який 

можна представити у вигляді синергії взаємопов’язаних блоків: формування визначальних 

пріоритетів (визначення цілей господарюючого суб’єкта задля досягнення відповідного рівня 

конкурентоспроможності); обґрунтування завдань (після проведеного аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовища функціонування суб’єкта господарювання); опрацювання 

стратегій та подальше вироблення альтернативних пакетів очікуваного піднесення 
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підприємства; досягнення стратегії та обов’язкова оцінка конкурентоспроможності 

підприємства. Оцінку здійснювати методами в основі яких лежить: життєвий цикл товару; 

оцінка конкурентоспроможності одиниці продукції; частка ринку; теорія ефективної 

конкуренції; конкурентна перевага; метод бенчмаркингу; споживча вартість [4, 5]. 

Актуальним на сучасному етапі розвитку економіки є завоювання й утримання конкурентних 

переваг, які є ключовими факторами успіху підприємства в конкурентній боротьбі. 

Виробники постійно повинні відслідковувати зміну попиту, вартості сировинних ресурсів, 

використовувати новітні підходи у сфері стратегічного маркетингу для підвищення 

рентабельності активів. Виходячи з цього конкурентоспроможність промислового 

підприємства доцільно розглядати як сукупність взаємозв’язаних елементів, спрямованих на 

підтримку існуючих конкурентних переваг та подальший розвиток нових і забезпечення 

сильних конкурентних позицій.  

Підсумовуючи, зазначимо, що управління конкурентоспроможністю має відбуватися 

на основі поєднання стратегічних орієнтирів, визначених державним регулюванням 

зовнішньоекономічної торгівельної політики та аналізу діяльності окремих суб’єктів 

господарювання. Маючи достатню кількість трудових ресурсів, потужну сировинну базу, 

Україна може не тільки вирішити свої проблеми щодо забезпечення населення промисловою 

продукцією, але й стати важливим експортером цієї продукції на світовий ринок.  

 

Список використаних джерел: 
1. Офіційний веб-портал Головного управління статистики у Чернігівській області 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigivstat.gov.ua/statdani.  

2.Україна опустилася на 85-те місце в щорічному рейтингу конкурентоспроможності 

WEF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/617843.html.  

3. The Global Competitiveness Report 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.  

4. Кузьмін О. Є. Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичні 

засади, проблеми і прикладні аспекти / О. Є. Кузьмін // Конкурентоспроможність: проблеми 
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5. Хрущ Н. А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія / Н. 

А. Хрущ, М. В. Желіховська / За наук. ред. д.е.н., проф. Н. А. Хрущ. – К.: Освіта України, 
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6. Миронюк Т. І. Сучасні проблеми та методи оцінки конкурентоспроможності 

[Текст] / Т. І. Миронюк, В. І. Цьома // Економіка харчової промисловості : Науковий журнал. 

(Одеська національна академія харчових технологій). – 2014. – №1(21). – С. 35–37. 

 

 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ» ФИЛИАЛ ЖЛОБИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД) 

 

Андросова Е.Е.,  

студентка 4 курса группы ЭУ-41 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины» 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова А.В. 

 

Производство благ для населения является основой существования и развития 

современного общества. Среди большого количества отраслей особая роль отводится 

пищевой промышленности как одной из стратегических отраслей экономики, призванной 

обеспечить устойчивое снабжение населения необходимыми по количеству и качеству 

продуктами питания. 

http://www.chernigivstat.gov.ua/statdani
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/617843.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Самым значимым для большого количества населения продуктом является – хлеб. 

Хлебобулочная продукция в настоящее время имеет большую конкуренцию, с каждым годом 

количество хлебобулочных предприятий увеличивается. 

Структура рынка хлебобулочных изделий в Республике Беларусь представлена:  

– предприятиями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, находящимися в ведомственном подчинении Главного управления по 

хлебопродуктам Республики Беларусь (до 2014 года – Департамента по хлебопродуктам 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия), в состав которого входят 52 

областных и районных хлебозаводов;  

– ОАО «Гомельхлебпром» (7 филиалов, 3 производства в городе Гомеле); 

– Белкоопсоюзом (70 хлебозаводов и пекарен);  

– частными и совместными предприятиями [1], [2]. 

В ОАО «Гомельхлебпром» филиал Жлобинского хлебозавод выпускается продукция в 

необходимых объѐмах, ассортименте и качестве с учѐтом более полного обеспечения 

покупательского спроса населения на хлебобулочные, кондитерские изделия. Так же 

удовлетворяются социальные и экономические интересы коллектива. 

В течение последних лет наблюдается снижение потребления хлеба и разного вида 

хлебобулочных изделий предприятий (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий ОАО «Гомельхлебпром» 

филиал Жлобинский хлебозавод в 2016-2018 гг., т 

 

Из рисунка 1 видно, что в течение 3 лет объем производства хлеба и хлебобулочных 

изделий снизился. Было произведено 2937,9 т. этой продукции, это на 461,5 т. или на 13,6 % 

меньше по сравнению с 2016 годом, что, несомненно, связано с тенденцией снижения 

потребления продукции не только на ОАО «Гомельхлебпром» филиал Жлобинский 

хлебозавод, но и на многих предприятиях выпускающих хлебобулочные изделия. Рацион 

потребителей изучаемой местности изменился, а предприятия, выпускающие хлебобулочные 

изделия работают преимущественно по заявкам организаций – потребителей хлебобулочной 

продукции. Так, объем потребления хлеба и хлебобулочных продуктов 

среднестатистического жителя города Жлобина в 2016 году составлял 44,8 кг в год, в 2017 

году – 41 кг, а в 2018 году – 38,5 кг в год.  

В тоже время затраты на производство продукции увеличиваются (таблица 1). Больше 

всего затраты предприятия увеличились на оплату труда (3,1 п.п.), отчисления в социальные 

нужды (3,5 п.п.), с 2018 года стала начисляться амортизация. 

 

Таблица 1 – Затраты на производство продукции ОАО «Гомельхлебпром» филиал 

Жлобинский хлебозавод за 2016-2018 года 

Показатели 

2016 2017 2018 Отклонение Темп роста 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

тыс. 

руб. 
п.п. 

тыс. 

руб. 
п.п. % % 

Топливо 473 10,7 465 9,4 391 7,4 -8 -1,3 -74 -2 98,3 84,1 

Затраты на оплату труда 952 21,5 1130 22,9 1165 22,0 178 1,4 35 -0,9 118,7 103,1 

Отчисления на 

социальные нужды 
346 7,8 397 8,0 411 7,7 51 0,2 14 -0,3 114,7 103,5 

Амортизация 0 0 0 0 690 13,0 0 0 690 13,0 0 0 

Сырье, материалы 1725 39,0 1949 39,5 1799 33,9 224 0,5 -150 -5,6 113,0 92,3 

Электрическая энергия 182 4,1 140 2,8 172 3,2 -42 -1,3 32 0,4 76,9 122,9 
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Затраты суточные и 

подъемные 
116 2,6 123 2,5 90 1,7 7 -0,1 -33 -0,8 106,0 73,2 

Начисленные налоги, 

сборы (пошлины), 

платежи включаемые в 

себестоимость продукции 

(работ, услуг) 

108 2,4 112 2,3 130 2,5 4 -0,1 18 0,2 103,7 116,1 

Другие затраты  521 11,8 624 12,6 457 8,6 103 0,8 -167 -4 119,8 73,2 

Затраты на производство 

продукции (работ, услуг)  
4423 100 4940 100 5305 100 517 0 365 0 111,7 107,4 

 

Основными направления для снижения затрат на производство продукции ОАО 

«Гомельхлебпром» филиал Жлобинский хлебозавод и увеличения объемов выпускаемой и 

реализуемой продукции являются:  

– повышение технического и технологического уровня производства;  

– разработка нового вида хлеба и хлебобулочных изделий лечебного и 

профилактического назначения;  

– создание технологических улучшений  для корректировки свойств муки, улучшения 

качества изделий, повышения микробиологической безопасности и сохранения свежести 

готовой продукции[3]. 

Анализируя рынок хлебобулочной продукции можно прийти к выводу, что он 

является высококонкурентным с устоявшейся структурой основных производителей; в 

последние несколько лет отмечается  насыщение рынка. На структуру рынка оказывают все 

большее влияние принципы здорового питания; потребители все больший интерес 

предъявляют к полезным хлебобулочным продуктам, отличающимся высоким содержанием 

витаминов и минералов, пищевых волокон, полезных жирных кислот, белков, отсутствием 

вредных добавок и консервантов. В дальнейшем для развития ОАО «Гомельхлебпром» 

филиал Жлобинский хлебозавод нужно двигаться в данном направлении, а также создавать 

новые виды продукции, совершенствованием технологии производства и упаковки. 

 

Список использованных источников: 

1  Официальный электронный интернет-портал Национального статистического 

комитета Республики Беларусь // Официальная статистика. – Минск.– Режим доступа: 

http://belstat.gov.by. – Дата доступа: 24.03.2020.  

2 Официальный электронный интернет-портал ОАО «Гомельхлебпром». – Гомель.– 

Режим доступа: http://www.gomelhlebprom.by. – Дата доступа: 24.03.2020. 

3 Горобечи, М. Пять ключевых тенденций, определяющих рынок хлебобулочных 

изделий в Беларуси в ближайшие пять лет / М. Горобечи // Продукт.BY : электрон. журн. – 

Минск, 2018. – № 10 (174). – Режим доступа: http://produkt.by/story. – Дата доступа: 

24.03.2020. 

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Богдан В.О.,  

Магістр 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая» 

Науковий керівник: Акименко О.Ю.,  

к.е.н., доцент 

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ ім. академіка Ю.Бугая 

 

Зміни, які відбулися у світі наприкінці ХХ ст. спричинили масові трансформації 

соціальної, політичної, економічної, державно-управлінської системи світу, що призвело до 

будови світоустрою нового змісту, а процеси глобалізації, яким передувала низка історичних 

та соціально-економічних (господарських) передумов та факторів, стали визначальними для 

долі сучасного людства.  
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Аналіз глобалізації економіки, як однієї із закономірностей світового розвитку, що 

домінує на зламі ХХ–ХХІ ст. є предметом обговорення в колі українських і зарубіжних 

економістів, серед яких: І. Валерстайн, Р. Робертсон, Дж. Сорос, Е. Тоффлер, М. Уотерс, 

О. Білорус, А. Гальчинський, М. Делягін, В. Іноземцев, Н. Косолапов, В. Колонтай, 

Г. Кремень, В. Кузнєцов, Д. Лук’яненко, М. Михальченко, А. Нездоля, О. Мозговий, 

О. Панарін, Л. Руденко-Сударєва, Л. Сохань, Н. Стукало, М. Чешков, A. Чухно, Ю. Шишков 

та ін. Відаючи належне працям та науковому інтересу вчених до проблем економічної 

глобалізації, подальшого дослідження потребують фактори її розвитку.  

Термін «глобалізація» походить від французького "global", тобто планетарний, 

всеосяжний та означає всеохоплюючий процес трансформації світового співтовариства у 

відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних, суспільно-

політичних, соціально-культурних взаємозв'язків і взаємозалежностей [1, с. 126]. В умовах 

сучасної світової системи ключовим визначальним чинником розвитку суспільства та 

найвпливовішою силою є глобалізація. Вона охоплює всі галузі суспільного життя, 

включаючи економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку; впливає на 

виробництво товарів і послуг, використання робочої сили, інвестицій та технологій. Саме 

перетворення людства на єдину структурно-функціональну систему фахівці характеризують 

як процес глобалізації [2, с. 28–35].  

Вчені виділяють наступні етапи глобалізації [3]. 

Перший етап припадає на другу половину ХХ ст. (1945-1975 рр.), на період другої 

світової війни, яка була фактично першою глобальною війною із залученням усіх 

континентів, закінчення якої було ознаменовано створенням глобальної міжнародної 

організації – ООН, трансформацією колоніальної системи, виникненням комплексу 

соціально-економічних проблем розвитку незалежних держав, розгортанням процесів 

науково-технічної революції, виділенням впливу політичних та економічних факторів. 

Другий етап (1970-1990-ті роки) характеризується переходом процесів глобалізації у 

формально визначений світовим співтовариством етап, раптовістю зіткнення з комплексом 

глобальних проблем, спробами їх вирішення, особливо у сфері міжнародної безпеки, 

допомоги країнам, співробітництва. 

Третьому етапу (кінець 90-х років ХХ ст. - початок ХХІ ст.) притаманні тенденції, що 

пов’язані з досягненням НТР у сфері інформатики та зв’язку; зростанням впливу США 

(політичного, економічного, фінансового, інформаційного, технологічного), який 

використовується виключно в інтересах США; при цьому американські цінності та інтереси 

не завжди збігаються з цінностями та інтересами інших держав; поширенням загроз розвитку 

та існуванню націй та держав, обумовлених процесами глобалізації; фінансовою кризою 

1997-1999 рр., що підтвердила негативні наслідки впливу процесів глобалізації шляхом 

безпосереднього перенесення негативних явищ з однієї країни світу в іншу, а подекуди із 

одного регіону світу в другий.  

Четвертий етап (після 11 вересня 2001 р.) характеризується кардинальною зміною 

стратегії геополітичного розвитку світу, що призвело до появи нових глобальних викликів – 

глобального тероризму, глобальної міграції, глобальної політичної реструктуризації світу. 

Отже, глобалізація як результат розгортання інформаційної революції, що пов’язана з 

безпрецедентним розвитком інформаційних та комунікаційних технологій, може привести до 

фундаментальних змін у суспільстві, економіці та політиці, які здебільшого можуть 

відбуватись значно швидше, ніж раніше.  

Відомий американський дослідник Т. Фрідман глобалізацію розуміє так: «це 

інтеграція ринків, націй-держав і технологій, що дозволяє індивідуумам, корпораціям, 

націям–державам досягати будь-якої точки світу швидше, глибше і дешевше, ніж раніше … 

Глобалізація має свій власний набір економічних правил, які базуються на відкритті, 

дерегуляції і приватизації національних економік з метою зміцнення її 

конкурентоспроможності та збільшення привабливості для іноземного капіталу» [4, с. 9]. 

Досліджуючи глобалізацію М. Кастельс описує її як «…постійний процес розвитку 

капіталістичного способу виробництва, який, долаючи межі часу й простору, наприкінці ХХ 

століття перетворює світову економіку в глобальну, з новою інфраструктурою, створюваною 
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інформаційними й комунікаційними технологіями» [5, с. 354]. «Глобальна економіка, – за 

Кастельсом, – це економіка, здатна працювати як єдина система у режимі реального часу в 

масштабі всієї планети, тому глобалізація пов'язана з інформаційною трансформацією 

суспільства, а не масштабами або економічною діяльністю» [5, с. 452–458].  

Н. Гражевська вважає, що "глобалізація є закономірним наслідком взаємовпливу та 

взаємопереплетення множинності локальних трансформацій різнорівневих соціально-економічних 

систем, планетарна самоорганізація яких породжує нову якість світогосподарського розвитку" [6, 

с. 133]. В свою чергу академік А. Чухно глобалізацію вважає «… багатогранним процесом, 

який виявляється у багатьох формах, про що свідчить десята доповідь ООН про розвиток 

людини у 1998 р., яка підготовлена групою відомих економістів світу і вийшла під 

символічною назвою – «Глобалізація з людським обличчям» [7, с. 438].  

Кількісними характеристиками глобалізації визнано збільшення світового експорту та 

його частки у ВВП країн світу, величезне зростання прямих іноземних інвестицій, потоків 

капіталу, щорічного обороту на валютних ринках, обсягів міжнародного банківського 

кредитування, туризму, міграції робочої сили, тривалість телефонних розмов, роль 

Інтернету, засобів масової інформації, а отже, небачене зростання обміну ідеями, 

інформацією, поширення взаємодії і спілкування громадських організацій, простих людей.  

Формуючи нову еру взаємодії між націями та економічними системами, розширюючи 

сферу контактів людей від економіки до управління, глобалізація є надзвичайно складним, 

суперечливим і багатогранним процесом, що унеможливлює формулювання єдиного, 

прийнятного для всіх випадків визначення її впливу на національні економіки.  

Найважливішими аспектами в цьому плані визначено: розширення конкуренції між 

ними та господарюючими суб’єктами; трансформацію економічних функцій держави та 

делегування на глобальний рівень окремих з них; розширення сфер впливу за межі 

національних кордонів згідно з новими глобальними правилами економічної діяльності; 

здійснення основоположних змін у структурі національної економіки та формування нового 

середовища для національного розвитку в цілому; посилення процесів міжнародної інтеграції 

та взаємодії національних господарств, що перетворюється на наймогутніший фактор їх 

функціонування [8]. 
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Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна) 

 

В умовах високої конкуренції товарів і послуг у сфері ринкових відносин, кожне 

підприємство потребує послуг маркетологів, які розробляють стратегії просування продукції 

різних видів. Маркетингове дослідження – це складний процес, який передбачає вивчення та 

аналіз споживчого попиту, внесення продукції до інформаційних баз продажу, поширення 

інформації про товари та послуги конкретного підприємства, залучення нової клієнтури, а 

також мерчердайзинг. Послуги маркетологів завжди перебувають під прицілом державних 

контролюючих органів як вдалий спосіб легалізації грошових коштів і здійснення 

незаконних операцій. Тому будь-який суб’єкт господарювання, який має власний 

маркетинговий відділ або користується послугами сторонніх організацій, повинен правильно 

організовувати обліковий процес маркетингових витрат на підприємстві. 

Слід зазначити, що в П(С)БО 16 «Витрати» маркетингові витрати прирівнюються до 

витрат на дослідження ринку та рекламу, які, у свою чергу, належать до збутових витрат. 

Маркетингові витрати, залежно від організаційної структури та конкретних рішень 

керівництва окремого підприємства, можна поділити на постійні та змінні. Впродовж 

квартального або річного періоду, до постійних маркетингових витрат, як правило, можна 

віднести витрати на проведення різноманітних маркетингових досліджень, пов’язаних із 

ринками збуту, формуванням споживчого попиту на окремі види продукції, конкурентними 

перевагами та внутрішнім потенціалом підприємства, витрати на оформлення рекламних 

вітрин, виставок, ілюстрованих прейскурантів, брошур, каталогів, листівок тощо, на рекламу 

в засобах масової інформації, а також на заробітну плату працівникам маркетингового 

відділу. Змінні маркетингові витрати, у свою чергу, можуть включати комісійні, що 

виплачуються маркетинговому персоналу, знижки за місцеві і спільні рекламні компанії, 

премії з продажів тощо. Відмітимо, що на практиці, майже всі маркетингові витрати 

належать до змінних [2]. 

При обліку маркетингових витрат необхідно звернути особливу увагу на ведення 

документації, адже податкові органи ретельно перевіряють наявність та правильне 

оформлення документів, що підтверджують операції, пов’язані з маркетинговими послугами. 

Першим етапом документального оформлення є складання наказу по підприємству, в якому 

має бути вказана необхідність, терміни, територія, назва видів продукції, які підлягають 

маркетинговому дослідженню. У додатках до наказу може бути наявний план проведення 

маркетингових заходів. Наступним етапом є складання договору про надання маркетингових 

послуг, в якому міститься детальний опис проведених маркетингових досліджень, їх вид і 

мета. Необхідним є також складання акта виконаних робіт із зазначенням в ньому всіх 

необхідних реквізитів та конкретного переліку маркетингових послуг або досліджень, які 

проводилися. Заключним етапом документування є оформлення результатів проведених 

досліджень у вигляді звіту, який повинен містити висновки і рекомендації для підприємства-

замовника [3]. 

На підприємстві, зазвичай, обліковують маркетингові витрати на рахунку 93 «Витрати 

на збут»,типові бухгалтерські проведення щодо обліку витрат на маркетингову діяльність 

представленні в таблиці 1 [3]. 
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Таблиця 1 – Типові бухгалтерські проведення щодо обліку витрат на маркетингову 

діяльність* 

Господарська операція Дт Кт 

Нарахування заробітної плати працівникам маркетингового відділу 93 66 

Нарахування ЄСВ на фонд оплати праці працівників 93 65 

Нарахування амортизації основних засобів маркетингового відділу 93 131 

Списання товарів, запасів, продукції на маркетингові цілі 93 28, 20, 26 

Відображення витрат на відрядження працівника маркетингового 

відділу 

93 372 

Відображено витрати на маркетингові заходи 93 63, 685 

* узагальнено авторами на основі [3] 

 

Проте для більш зручного відстеження витрат, аналізу показників щодо маркетингової 

діяльності сучасні науковці та підприємці рекомендують перейменувати 93 рахунок на 

«Витрати на маркетингову діяльність» та виокремити субрахунки 931 «Витрати на збут», 

932 «Витрати товарної політики», 933 «Витрати цінової політики», 934 «Витрати на 

маркетингові комунікації», 935 «Витрати на управління маркетинговою діяльністю» [1]. 

Для отримання облікової інформації про маркетингову діяльність на підприємстві та аналізу 

її ефективності рекомендується вести окрему звітність [4]. 

За результатами дослідження можемо констатувати, що для отримання фінансового 

результату, має зосереджуватися увага не тільки на виробництві, а й на реалізації, тобто на 

способах донесення товару чи послуги до споживача. Важливість маркетингової діяльності 

обумовлюється необхідністю мати переваги перед конкурентами, збільшувати обсяги 

продажів. Для контролю витрат та регулювання всіх заходів, спрямованих на просування 

підприємства та його продукції, має бути забезпечено ефективне функціонування системи 

обліку маркетингової діяльності. Це дозволить надавати повну інформацію щодо витрат, 

сприятиме їх ефективному управлінню. Систематичний облік маркетингової діяльності 

створить фундамент для проведення економічного аналізу, а саме обґрунтування 

маркетингових проектів, затвердження маркетингового бюджету, розробки шляхів 

оптимізації маркетингових витрат. Унаслідок безперервного розвитку, потребує уточнення 

назва рахунку 93, на якому ведуться всі операції, пов’язані з витратами на маркетинг, та його 

деталізація відповідними субрахунками з метою зручнішого управління маркетинговою 

діяльністю та досягнення поставлених цілей.  
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Розробка робочого плану рахунків виступає одним із важливих етапів організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Інформація про наслідки господарських операцій 

суб’єкта господарювання відображається та узагальнюється на рахунках бухгалтерського 

обліку. Управлінські рішення, які приймаються на основі цієї інформації, залежать від її 

повноти, точності, своєчасності, а раціональна деталізація рахунків та субрахунків дозволяє 

вести аналітичний облік і забезпечувати управлінський персонал необхідною обліковою 

інформацією для управління підприємством в цілому. Саме тому формуванню робочого 

плану рахунків підприємства слід приділяти особливу увагу. Питання побудови робочого 

плану рахунків набуває особливої актуальності в умовах необхідності формування надійної 

інформаційної системи на основі даних бухгалтерського обліку.  

Теоретико-методичним основам розробки робочого плану рахунків підприємства 

присвячені наукові праці широкого кола вчених, серед них: К.П. Боримська, К.В. Безверхий, 

Л.В. Гнилицька, В.А. Кулик, В.С. Лень, Н.В. Скрипник, Т.Г. Степова, Т.В. Ковальова та інші. 

Метою даного дослідження є узагальнення наявних підходів та визначення принципів 

формування робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, а також надання практичних 

рекомендацій щодо його розробки на підприємстві.  

Для відображення інформації про фінансово-господарські операції підприємства і 

організації (крім банків та бюджетних установ) використовують чинний План рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій [1], який є «переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів 

фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку» [2, 

р. І,], а також Інструкцію про застосування плану рахунків [2]. План рахунків включає: 

балансові рахунки (рахунки першого-шостого класів);  операційні рахунки (рахунки 

сьомого-дев’ятого класів); позабалансові рахунки (рахунки нульового класу). На його основі 

підприємства та організації мають право розробляти і використовувати робочий план 

рахунків, який включає синтетичні рахунки, субрахунки, аналітичні рахунки та формується з 

урахуванням потреб підприємства. Підходи до визначення категорій «план рахунків 

бухгалтерського обліку» та «робочий план рахунків», представлені вітчизняними вченими, 

наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Огляд підходів до трактування категорій «план рахунків бухгалтерського обліку» та 

«робочий план рахунків» вітчизняними вченими 

 

Трактування понять 

 

Автор(и)/ 

           рік публікації 

План рахунків бухгалтерського обліку 

«План рахунків бухгалтерського обліку являє собою їх 

систематизований перелік, що забезпечує організацію обліку та 

контролю на підприємствах у необхідному розрізі» [3, с.193] 

А.М. Кузьмінський,  

    Ю.А. 

Кузьмінський, 

              1999 р. 

«Планом рахунків бухгалтерського обліку називається система 

рахунків, сформована за економічним змістом, призначенням і 

структурою, розділами, синтетичними та аналітичними рахунками» 

[4, с.109] 

         М.Т. Білуха, 

 2000 р. 

«План рахунків - це систематизований перелік найменувань і кодів 

рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, які використовують 

для відображення діяльності підприємства, установи, організації» [5, 

с.33] 

О.І. Васюта-Беркут,              

Г.Ф. Шепітко, 

Н.О. Ромашевська, 

  2003 р. 
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Трактування понять 

 

Автор(и)/ 

           рік публікації 

Робочий план рахунків 

«Робочий план рахунків є додатком до Наказу про облікову політику 

підприємства, відображає специфіку галузі та підприємства, 

визначає зміст аналітичного обліку і характеристику форми обліку, 

яка застосовується» [6, с. 5] 

Ю. А. Верига, Г.І. 

Зима, 

       Н. О. Кулявець,  

                 2010 р. 

«Робочий план рахунків виступає одним із елементів облікової 

політики підприємства і затверджується керівником підприємства як 

додаток до Положення про облікову політику. Тим самим даний 

документ відноситься до документів системи нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку на рівні підприємства» [7, 

с.298] 

 

К.П. Боримська, 

2010 р. 

«Робочий план рахунків містить інформацію про перелік рахунків, 

що використовуються підприємством у більш деталізованому 

вигляді, порівняно із тим, що наводиться у Плані рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому 

Міністерством фінансів України» [8, c.111] 

 

В.А. Кулик,  

    2014 р. 

*Джерело: [3-8] 

 

У практичній діяльності вітчизняних підприємств робочий план рахунків здебільшого 

оформлюється як додаток до розпорядчого документу про облікову політику підприємства. 

При виборі та включенні рахунків до робочого плану рахунків враховуються вид, 

особливості та обсяг діяльності підприємства, інформаційні потреби управлінського 

персоналу та користувачів звітності, специфіка системи внутрішнього контролю, форма 

бухгалтерського обліку, рівень автоматизації обліку, кваліфікація працівників бухгалтерії та 

ін. Тому кількість рахунків та субрахунків у робочому плані рахунків може варіювати 

залежно від перерахованих факторів. Єдиної форми робочого плану рахунків, яка була б 

рекомендована підприємствам, не існує, оскільки він повинен формуватися виходячи із 

різноаспектних особливостей діяльності підприємства та його потреб.  

 Робочий план рахунків формується шляхом поступової деталізації рахунків вищого 

порядку на рахунки нижчого порядку [8, с.111]. Нові субрахунки (рахунки другого, третього 

порядків), які необхідні для потреб управління, контролю, аналізу, включаються у робочий 

план рахунків із збереженням кодів субрахунків, які вже є у типовому Плані рахунків та 

Інструкції про його застосування. Як правило, доповнюють синтетичні рахунки 22  

«Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26  «Готова продукція», 27 

«Продукція сільськогосподарського виробництва» та інші субрахунками, за якими групують 

ці активи, виходячи зі спільності ознак, характерних для своєї діяльності [8, с.112]. 

Дослідники Л.Б. Гнатишин, О.С. Прокопишин зазначають, що робочий план рахунків 

повинен відповідати таким вимогам: гнучкість, відповідність міжнародним принципам і 

стандартам обліку, задоволення потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів, зручність у 

користуванні, сприяння здійсненню контролю за фінансовою, інвестиційною та операційною 

діяльністю підприємства шляхом створення дієвої системи контролю [9].  Автори Ю.А. 

Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець вказують на важливу роль робочого плану рахунків у 

забезпеченні необхідною інформацією із мінімальними затратами, оскільки «робочий план 

рахунків містить можливі рахунки, достатні для організації поточного обліку, контролю та 

управління, що забезпечує економічно і юридично повноцінну інформацію про об’єкти 

бухгалтерського обліку в синтетичному і аналітичному аспектах» [6]. Вчена К.П. Боримська, 

пропонуючи методику побудови робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, визначає 

принципи його розробки. До основних принципів розробки робочого плану рахунків 

належать такі принципи: легітимності, оптимізації критеріїв, однорідності, системності, 

раціональності, адаптивності, багатозначного кодування [7]. Дотримання цих принципів 
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дозволить сформувати чітко структурований, деталізований робочий план рахунків 

бухгалтерського обліку, який відповідатиме типовому плану рахунків та задовольнятиме 

інформаційні потреби користувачів.   

Отже, для організації ефективної системи бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю важливим є раціональне формування робочого плану рахунків та обґрунтоване 

включення певних рахунків та субрахунків до нього з урахуванням специфіки діяльності 

підприємства, що сприяє забезпеченню управлінського персоналу повною та своєчасною 

інформацією для прийняття управлінських рішень. Розроблений на підприємстві робочий 

план рахунків повинен забезпечувати реалізацію інформаційної, контрольної та аналітичної 

функцій бухгалтерського обліку. Легітимність, інформативність, гнучкість та зручність у 

користуванні є найбільш важливими вимогами до робочого плану рахунків, який 

розробляється на підприємстві. Формуючи професійне судження щодо включення певних 

рахунків до робочого плану рахунків, бухгалтер або робоча група з розробки мають ретельно 

проаналізувати чинну нормативно-правову базу, особливості діяльності підприємства, 

специфіку організації обліку і контролю та деталізувати рахунки таким чином, щоб повною 

мірою забезпечити інформацією користувачів для складання фінансової звітності та 

управління підприємством.  

 

Список використаних джерел 

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій  Затв. наказом МФУ від 30.11.99  № 291. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом МФУ 

від 30.11.1999  № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

3. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. 

К.: Все про бухгалтерський облік,1999. 288 с. 

4. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. К., 2000. 692 с. 

5. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія бухгалтерського 

обліку: навч. посіб. За заг. ред. В.Б. Захожая. 2-ге вид. К.: МАУП, 2003. 176 с. 

6.  Верига Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: 

навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 176 с. 

7. Боримська К.П. Порядок побудови робочого плану рахунків як елемента облікової 

політики підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного 

університету. Економічні науки. 2010. №. 18 (1). С.298-305. 

8. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи 

розвитку: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. 380 c. 

9. Гнатишин Л.Б., Прокопишин О.С. Організація обліку: навч. посібник. Львів: 

Магнолія 2006, 2014. 432 с.  

 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Іванець В.А., 

Доцент  

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ ім. академіка Ю.Бугая 

 

 

     Напрямки та засоби відновлення національної і світової економік після пандемії COVID-

19, воєн та військових конфліктів, за висновками вітчизняних і зарубіжних економістів та 

експертів, аналогічні: відкриття кордонів для поповнення людських, виробничих і 

сировинних ресурсів; впровадження ефективних соціально-економічних та медичних реформ 

з використанням новітніх технологій; використання максимального економічного потенціалу 

країн та НТП; розширення ринків збуту конкурентоздатної вітчизняної продукції і т.п. Але 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
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причини, умови і джерела падіння національної економіки України відрізняється від інших 

країн світової економіки і економічний український спад розпочався ще за декілька місяців 

до пандемії COVID-19.[1,2] 

     По-перше, падіння національної економіки України відбувалось, за висновками 

українських експертів-економістів і політологів, через некомпетентність і непрофесіоналізм, 

відсутність управлінського досвіду безпорадного уряду та парламенту країни, які хаотично 

замінюють некваліфікованих правлячих керівників та неефективних «політичних іноземних 

туристів – консультантів» в міністерствах, державних установах управління національною 

економікою, що призвело до історичного росту зовнішніх і внутрішніх боргів та зовнішнього 

управління національною економікою, яка фактично працює на обслуговування вказаних 

боргів. Об’єм виплат по державному боргу оцінюється в 287,1 млрд грн. – погашення 

основної суми і 141,5 млрд грн. – виплата процентів. МВФ прогнозує і подальше падіння 

національної економіки за підсумками 2020 року на 7.7%, а світової економіки – мінус 3%. 

Падіння промислового виробництва України кожен місяць становить 5-6% і цей процес 

розпочався від грудня 2018 року з падіння промислового виробництва на 1%. На даний час 

падіння ВВП держави становить 3,9%, дефіцит державного бюджету – 298,4 млрд грн., 

дохідна частина державного бюджету впала на 11%. Через безгосподарність, злочинну 

безвідповідальність правлячих кіл Україні доводиться завозити вугілля із Польщі, США та 

інших країн, картоплю, продукцію тваринництва (в Україні у 2019 році поголів’я ВРХ 

скоротилося більше ніж на 6 %), чого раніше не було. Із 33-х шахт України запланували 

залишити лише 4, так як не надаються кошти на модернізацію шахт, а вугільна галузь є 

базовою для енергетичної безпеки країни. [5,3] 

     По-друге, така незграбна політика владних структур є результатом неефективності та 

сповільненої ходи соціально-економічних (медичних, пенсійних, працевлаштування), 

фінансових і правових реформ та відсутності поточних і стратегічних планів, скорочення 

соціальних програм економічного розвитку вітчизняної промисловості, які є проявом 

суб’єктивного антагонізму з боку урядовців та державних управлінців і суперечать 

матеріальному благополуччю народу. 70% пенсіонерів одержують пенсію меншу за 

реальний прожитковий мінімум у 3 200 грн. У підсумку непопулярна політика поставила на 

межу бідності населення України (70-80%) та злиднів (особливо, людей похилого віку), 

вимусило мігрувати українців на пошук кращої долі за кордон (за статистикою більше 5 млн 

чоловік, кожний третій із них – пенсіонер). Офіційно відтік працездатного населення в 

середньому на рік становив 300 тис. чоловік, а в останні роки і більше. Влада перебуває у 

пошуках поповнення державного бюджету за рахунок підвищення податків (на даний час 

тарифи на комунальні послуги для населення зросли на 8%) і скорочення соціальних пільг 

населенню. Йде процес масштабної приватизації у більшості рентабельних підприємств за 

схемою полегшеної передачі народних ресурсів в концесію глобальним іноземним гравцям. 

Вже передані два морських порти (Херсонський і Миколаївський). На черзі – рентабельний 

Одеський морський порт і Львівський аеропорт. Такі ж проблеми чекають у майбутньому і з 

земельною реформою. Щоб уникнути дефолту, нинішні керівники влади намагаються будь-

якими засобами отримати наступний фінансовий транш від МВФ та грошову допомогу від 

країн-донорів для боротьби з  COVID-19. Серед чернігівців знизилися індекси схвалення 

діяльності державних і недержавних інституцій. Діяльність Верховної Ради України 

негативно оцінило 55% опитаних. В іншому опитуванні 73% чернігівців заявили, що нічого 

не знають про діяльність обраних ними по 206 та 207 округах народних депутатів 

України.[5,3] 

     По-третє, вказані процеси економічного спаду держави проходять в умовах політичної і 

соціально-економічної нестабільності країни, збільшення інтенсифікації військового 

конфлікту на Сході України, пандемії COVID-19. На кінець 2019 року зайняте населення 

країни становило 16,5 млн чоловік при 1,6 млн безробітних. За даними Соціологічної групи 

«Рейтинг», під час пандемії офіційно роботу втратило 4% громадян і 30% пішли у відпустку. 

Призупинило діяльність приблизно 700 тис. підприємців, де було зайнято 3,5-4 млн чоловік. 

Навантаження на сайти працевлаштування зросло на 50-60%. У порівнянні з 2019 роком 

безробіття зросло на 22% і зараз становить 2 млн 320 тис. чоловік, не враховуючи всіх 
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приїжджих із закордону працездатних людей, що є додатковим навантаженням на 

національну економіку.[4,3] 

     По-четверте, значну роль відіграли факти практичної бездіяльності, слабкої 

професіональної підготовки правоохоронних органів і органів правосуддя у боротьбі зі 

злочинністю та правопорушеннями громадян, а також безконтрольність влади та 

замовчування діям корупціонерів в державних органах, що негативно позначилося на 

діяльності бізнесу і підприємництва у розвитку національної економіки.[3] 

      Крім того, цьогорічна засуха може знизити обсяг врожаю на третину. Тому постає 

питання захисту продовольчої безпеки країни, а саме проведення весняної і осінньої посівної 

кампанії та збір урожаю. Від цього залежить стабільність українського продовольчого ринку 

та експорт, де продукція АПК становить основну складову – більше 40%, для чого було 

створено координаційну раду з продовольчої безпеки при уряді України під назвою «Урожай 

2020». У зв’язку з цим, уряд компенсує 25% на придбання вітчизняної сільгосптехніки. 

Чернігівська ОДА ухвалила стратегію сталого розвитку регіону до 2027 року та затвердило 

напрями роботи на 2020 рік: з забезпечення приросту інвестицій на 10%; інвестпроектів - на 

20%; зі створення 6000 робочих місць; збільшення обсягів реалізації сільгосппродукції і 

продуктів харчування на 3% та виробництва органічної продукції на 10%. Хоча доцільно 

було б передбачити плани стратегічного розвитку за традиційними для регіону напрямами 

АПК – тваринництво та картоплярство, і для цього є всі підстави та умови.[4,3] 

    Отже,  для відновлення сталого розвитку національної економіки країні необхідно: 

- сформувати дієвий уряд і парламент держави із вітчизняних кваліфікованих спеціалістів з 

періодичним звітом їх перед виборцями; 

- ввести практику постійного планування та розробки комплексної стратегії і програм 

перспективного розвитку різних галузей національної економіки з активною інновацією 

розвитку і модернізацією виробництва для залучення внутрішніх і зовнішніх інвесторів та 

контролю діяльності владних структур; 

- забезпечити передбачувану політику державних регуляторних кредитно-фінансових органів 

(без ручного дерегулювання курсу національної валюти і перепадів енергозабезпечення), 

насамперед НБУ і НКРЕП, і поновити роботу Ради підприємців при КМУ та міністерства з 

промисловості та інновацій, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу 

реального сектора економіки; 

- запровадити практику владного протекціоналізма вітчизняного товаровиробника, активного 

і ефективного просування його продукції на ринки інших країн; 

- зруйнувати свавілля енергетичних монополістів («Чернігівгаз», «Чернігівгаз збут», 

Чернігівобленерго, «Енера Чернігів») в ціновій політиці щодо тарифів та розподільчих 

газових і електричних мереж; 

- для боротьби з корупцією і зловживанням у суспільстві запровадити чіткий відбір чесних та 

порядних висококваліфікованих кадрів в правоохоронні органи і в органи правосуддя; 

чернігівським правоохоронцям доцільно б звернути увагу на незаконну приватизацію 

прибуткових підприємств і незаконним вирубуванням лісів у тісному взаємозв’язку з 

новоствореним Штабом боротьби з незаконним вирубуванням лісів та нелегальними 

деревообробними пунктами і службою внутрішнього аудиту при ОДА.  
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The need for research in the field of human resource management is explained by ensuring 

the competitiveness of the enterprise. High qualification and educational level of staff, the degree of 

adequacy of its requirements to the organizational, socio-psychological and technical conditions of 

operation - the most important prerequisites for competitiveness of enterprises, and, as a 

consequence - the recovery of the national economy of Ukraine. 

Due to the fact that human resources in a market economy are becoming a strategic factor in 

the success of the enterprise, personnel management should relate not only to providing a 

supporting function in the organizational process, but also should actively influence the 

development of the enterprise in the future. The imperfection of the personnel management 

mechanism as a special type of resources has a negative impact on the efficiency of labor resources 

in a dynamic market economy. 

The system of management relations is based on two socio-psychological phenomena, 

which can be called as management, which means purposeful influence on a particular object, and 

subordination, which means susceptibility and propensity to purposeful influence of the subject of 

interaction. Its main goal is to ensure purposeful and coordinated activities of the managed team to 

solve the tasks set before it. The product of management activities are management decisions and 

practical actions necessary for the functioning of the organization in the required mode. As the 

management influence on all spheres of activity is carried out through members of the organization, 

management of live work, which means expedient activity of the personnel of the enterprise, has 

priority. 

The main task of managers is the overall management of the operations and development of 

the system. The specificity of their activities is that they mainly affect employees who directly solve 

certain management tasks. 

Managers focus on the following three areas: 

• decision-making of all the most important, strategic issues of personnel development 

management; 

• implementation of selection, placement, adaptation, training and permanent development 

of staff; 

• coordination of the work of individual performers, functional units and the organization as 

a whole. 

The ability of staff to simultaneously act as an object and a subject of management is the 

main specific feature of personnel management. HR methodology involves consideration of the 

nature of the personnel of the organization as object of management and behavior of individuals 

forming process which corresponds to the goals and objectives of the organization, methods and 

principles of personnel management.  

Typical HR strategies include: 

1) strategy of selection and training (selection and training of personnel; organization of 

lifelong learning, etc.); 
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2) strategy of reward and motivation (formation of corporate values, assessment of personal 

contribution to the overall results, etc.); 

3) the strategy of forming labor relations (staff participation in management; relations with 

trade unions, etc.); 

4) personnel management strategy (plan of selection, hiring, training, retraining) [1]. 

To estimate the indicator of competitiveness of the personnel management system of the 

enterprise can be used the following factors: 

- the effectiveness of the subsystem of incentives and motivation of staff; 

- efficiency of subsystems of selection, adaptation and staff evaluation; 

- the level of organization and working conditions, development of social infrastructure of 

the enterprise; 

- the level of socio-psychological climate in the team; 

-the level of corporate culture; 

- development of the professional subsystem staff training, promotion and development; 

- development of planning subsystem and marketing staff. 

So, a high level of competition increases the importance of the choice of strategic priorities 

of the company [1, 2]. As practice shows, such a strategic priority is an effective system of strategic 

personnel management. Development of strategic human resources management system and 

determine its competitive advantage allows to maintenance its own position in the labor market, 

improving the competitiveness of the company and its image as an employer. Determining the 

current and projected state of the competitiveness of strategic HR management allows to assess the 

efficiency of the system and identify weaknesses, and to develop an effective human resources 

strategy. 

The personnel management strategy is developed taking into account both the interests of 

the organization's management and the interests of its staff [3]. The strategy of personnel 

management provides: definition of the purposes of personnel management, which means that at 

decision-making in the field of personnel management should be considered both economic aspects, 

and needs and interests of workers; formation of ideology and principles of personnel work. So, it 

should be understood that the personnel management strategy is effective as long as the employees 

of the organization successfully use their potential to achieve its goals and to what extent these 

goals are achieved. 
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Одним из первичных процессов воспроизводства населения является рождаемость, 

заключающаяся в массовом процессе деторождения в отдельном поколении или их 

совокупности. Когда-то рождаемость рассматривалась через призму общего числа рождений 

в целом за определенный период времени, в конкретном поколении или приходящихся на 

одну женщину. Позднее появляются исследования, посвященные дифференциальной 

рождаемости, то есть различиям в рождаемости у разных групп населения.  

Исследование особенностей рождаемости в контексте репродуктивного поведения 

проводил Л.Е. Дарский. Со временем отмирает как таковая потребность в детях, без 

большого числа которых домашнее хозяйство выжить не могло, остаются эмоционально -

психологические желания реализации себя в роли родителей, продолжения рода, заботы о 

ком-то. Если такие желания в семье доминируют, то и число детей будет выше. Таким 

образом, в результате ослабления мотивации рождаемости происходит сдвиг 

репродуктивного поведения семьи в сторону малодетности, детерминированный 

особенностями социально-экономической системы [1]. 

Идея о влиянии исторически изменившейся потребности в детях на 

репродуктивное поведение получила свое развитие в дальнейших исследованиях, в 

результате которых было установлено, что факторы, определяющие уровень 

рождаемости, подразделяются на объективные и субъективные. К таким объективным 

факторам, прежде всего, относится биологическая способность мужчин и женщин к 

деторождению или плодовитость, изучением которой занимался С.А. Томилин. Сейчас 

исследованием фертильности, контрацептивного поведения, репродуктивного  здоровья 

населения занимаются представители медицинских, социологических, экономических 

наук: Я.С. Андрющенко, О.Н. Новикова, Е.Ю. Ванин, М. Рашевич, М.Ю. Сурмач, С.Г. 

Чудова и др. 

Такие ученые, как А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.М. Медков, А.Б. Синельников, 

создали социально-психологический подход к исследованию рождаемости. Они 

придерживались мнения, что ведущую роль в определении уровня рождаемости 

населения играют субъективные факторы, а именно: социально-психологические 

особенности мотивации людей по отношению к числу детей и очередности их рождения. 

Б.Ц. Урланис – яркий представитель макроэкономической (или факторной) концепции 

рождаемости, обобщивший обширную систему факторов рождаемости, обладающих 

различной значимостью. Им выделены условия, факторы, субфакторы и причины, влияющие 

на уровень рождаемости. Причем, в качестве условий он рассматривал глобальные 

социально-экономические процессы типа урбанизации, факторов – рост уровня образования 

и культуры и т.д. [2, с. 107]. 

В противовес полезностной модели рождаемости, в основе которой находится 

социальная или экономическая потребность в детях, возникает  концепция 

демографического перехода (гомеостаза), основоположником которой на постсоветском 

пространстве является Вишневский А.Г. Он продолжает идеи А. Ландри о типологии 

воспроизводства населения в зависимости от этапов развития общественных отношений и 

считает, что при переходе от одного к другому историческому типу воспроизводства 

«…возрастает роль внутренних факторов управления рождаемостью и уменьшается роль 

внешних факторов» [3, с. 186].  

Некоторые исследователи устанавливают прямую зависимость между уровнем дохода 

и рождаемости, например, Волков А.Г. и Кузнецова Л.П. Но не все согласны с такой 

моделью рождаемости. Демограф И.А. Гундаров в качестве фактора, снижающего 

рождаемость в России, называет нравственно-эмоциональное состояние населения, 

связанное на современном этапе развития с его неуверенностью  в будущем, что влечет за 

собой уменьшение количества детей в семье, а также ухудшение репродуктивного здоровья.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на многочисленные 

исследования в области рождаемости, к единому мнению по поводу причин ее изменения 

или единой политики управления в этой сфере прийти не удалось. Некоторые ученые 

обращают внимание только на какую-либо одну сторону данного процесса (фертильность, 

репродуктивные установки, причины снижения рождаемости), другие анализируют факторы, 

воздействующие на рождаемость населения, при этом сосредотачиваясь на конкретной 

группе факторов (экономических, социальных, психодемографических). 

Помимо установления факторов, влияющих на уровень рождаемости, важным 

остается определение ее уровня. В таблице 1 представлены показатели, позволяющие 

описать и оценить динамику рождаемости населения. 

Таблица 1 – Показатели для анализа и оценки рождаемости населения 

Показатель Расчет показателя Особенности показателя 

Абсолютное 

число 

рождений, 

чел. 

Число родившихся детей 

за определенный период 

Зависит от численности населения и его 

демографической структуры, поэтому необходимо 

применять в сочетании с относительными 

показателями рождаемости 

Общий 

коэффициен

т 

рождаемост

и, ‰ 

Отношение абсолютного 

числа рождений в расчете 

на 1000 человек населения 

в среднем за период 

Позволяет дать примерную оценку рождаемости, 

но не учитывает ее реальную интенсивность. 

Имеет предельные значения, предложенные 

экспертами Всемирной организации 

здравоохранения: до 15‰ – низкий, от 15 до 25‰ – 

средний, свыше 25‰ – высокий [2, с. 21] 

Специальны

й 

коэффициен

т 

рождаемост

и, ‰ 

Отношение абсолютного 

числа рождений в расчете 

на 1000 женщин  

репродуктивного возраста 

(15-49 лет) в среднем за 

период 

Более точно отражает процесс рождаемости, 

поскольку позволяет устранить влияние половой 

структуры населения, но остается зависимость от 

возрастной структуры женского населения 

фертильного возраста 

Повозрастн

ые 

коэффициен

ты 

рождаемост

и, ‰ 

Число рождений у 

женщин определенного 

возраста на 1000 женщин 

этого возраста в среднем 

за период 

Позволяют установить интенсивность 

рождаемости в выбранных возрастных группах 

женщин, являются весьма точными показателями. 

Расчет повозрастных показателей требует 

большого массива информации 

Суммарный 

коэффициен

т 

рождаемост

и, ‰ 

Сумма повозрастных 

коэффициентов 

рождаемости от 15 до 29 

лет за период, разделенная 

на 1000. 

Показывает среднее число детей, приходящихся на 

одну женщину условного поколения при условии 

сохранения существующих уровней рождаемости в 

каждом возрасте и дожитии женщин до конца 

репродуктивного периода. Является обобщающим 

показателем и может использоваться для 

сравнительного анализа. Если суммарный 

коэффициент меньше 2,15, то считается, что 

уровень рождаемости низкий; если больше 4,0 - 

высокий 

Доля 

внебрачных 

рождений, 

% 

Число детей, рожденных 

вне брака, на 100 детей, 

родившихся за период 

Позволяет оценить уровень рождаемости как в 

зарегистрированных браках, так и вне его. Также 

позволяет судить о нарастании или спаде кризиса в 

семейных отношениях населения. 

Составлено по [4, 5] 

 

Названные показатели позволяют охарактеризовать уровень рождаемости и оценить 

пополнение населения за счет его естественного движения. 
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Економічна система завжди працює в умовах невизначеності. Сучасна економічна 

ситуація вкотре засвідчила про неможливість прорахунку всіх можливих ризиків та їх впливу 

на розвиток як економіки в цілому, так і окремих суб’єктів господарювання. В будь-якому 

разі, система завжди прагне рівноваги, а отже застосовує механізми стабілізації. Однак будь-

яка стабілізація потребує певної ресурсної бази як матеріальної, так і нематеріальної, в тому 

числі інформаційної. В умовах будь-якої економічної кризи інформаційна стабільність та 

інформаційна безпека становить один з ключових факторів як мінімізації кризових втрат, так 

і можливості швидкого післякризового старту бізнесу. В таких умовах методи збору, 

накопичення та зберігання інформації мають бути максимально сучасними та відповідати 

поточним критеріям безпеки і корисності. 

Дослідженням та впровадженням діджиталізації на всіх рівнях та напрямках 

займаються як відомі вчені різних країн, так і уряди переважної більшості держав світу. 

Провідними державами в сфері впровадження цифрових технологій у всі сфери життя є 

Великобританія, Сінгапур, Японія, США та інші. 

Україна підтримує світові тенденції створенням Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її 

реалізації [3]. 

Бізнес вже давно розуміє, що цифрова сфера активно впливає не тільки на збір, 

обробку, передачу, зберігання та використання інформації, але й безпосередньо на ведення 

виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової діяльності тощо. На сьогодні вже не 

достатньо використовувати автоматизовані системи обробки інформації в бухгалтерському і 

податковому обліку та елементи автоматизованих систем управління виробництвом. 

Діджиталізація проникає у всі ланки бізнесу, від планування бізнесу до звітування про 

результати господарювання. Від процесу матеріально-технічного забезпечення виробництва 

до процесів реалізації продукції та послуг. На сьогодні мінімізувати збитки від чергової 

економічної кризи вдається саме тим підприємцям, які максимально користуються всіма 

можливостями сучасного світу інформаційних технологій. А це і купівля-продаж за 

допомогою інтернет-ресурсів, і управління «з дому» за допомогою програм відео-

конференцій, і наявність власних або можливість використання глобальних торгівельних 

платформ тощо. 

Безумовними перевагами збільшення використання можливостей цифрового світу є: 

більша інформованість, розширення географії постачання/збуту (а відтак і зменшення 

залежності від окремих постачальників/покупців), ширший доступ до трудових ресурсів (в 

т.ч. і аутсорсинг), ширші можливості доступу до інвестиційно-фінансових ресурсів.  

Однак в Україні складається парадоксальна ситуація. При тому, що вітчизняні ІТ-

спеціалісти є одними з найзатребуваніших на світовому ринку ІТ-індустрії, а українські ІТ-
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компанії вже давно обслуговують потреби в діджиталізації в більшості провідних країн світу, 

Україна, за рейтингом готовності до мережевої економіки NRI-19 займає лише 67 місце із 

121 країни [4]. Отже, очевидно, Україні потрібно активно працювати в напрямку активізації 

використання світових інформаційних технологій і в напрямку оцифровування державних 

послуг, і в напрямку створення максимально комфортних умов для діджиталізації бізнесу. 

Отже, що зроблено на сьогодні державою: 

-  створена Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-

2020 роки [3]; 

- Прийнятий  Закон України Про електронні документи та електронний 

документообіг [1]. 

- Прийнятий Закон України Про електронний цифровий підпис [2] 

- Активно впроваджується електронна форма комунікації в банківській сфері, сфері 

державних фінансових послуг, сфері дозвільних державних документів тощо. 

- Проваджується активна інформаційна політика щодо діджиталізації державних 

послуг та підвищення рівня користування інформаційними технологіями у всіх сферах 

життя. 

Які задачі мають стояти перед державою на найближчу перспективу: 

- Вдосконалення нормативно-правової бази впровадження цифровізації в Україні з 

метою захисту персональних даних, запобігання промисловому шпіонажу, однозначного 

трактування термінів і понять цифрової обробки інформації на всіх рівнях; 

- Сприяння розвитку матеріально-технічного забезпечення інформаційних 

технологій, зокрема впровадження стандартів високошвидкісного інтернету. 

- Освітня складова цифрової трансформації від рівня викладання інформатики в 

школі до рівня якісної вищої ІТ-освіти; 

- Залучення якомога більшої частини населення до користування цифровими 

технологіями, зокрема мобільними додатками, електронними програмами та сервісами. 

Перспективні задачі для бізнесу в умовах діджиталізації: 

- Формування стратегії і тактики впровадження та використання сучасних 

інформаційних технологій; 

- Формування матеріальної бази для збору, систематизації, обробки, зберігання та 

використання великих об’ємів інформації в умовах її цифрової обробки ; 

- Забезпечення безпеки інформаційних потоків; 

- Залучення фахового персоналу, який має необхідні навички діджиталізації бізнесу; 

- Швидке впровадження світових досягнень в сфері цифрових технологій в бізнесі. 

Не слід забувати і про ризики, які несе суцільна цифровізація. Зокрема це і дуже 

тонка межа між зручністю користування мобільними додатками та ризиком втрати 

персональних даних, між можливістю використання цифрових державних послуг та 

втручанням в конституційні права людини, між користю від сучасних цифрових технологій в 

бізнесі та втратами від порушення комерційної таємниці тощо. 

Виходячи з вищенаведеного, Україна, як будь-яка держава світу не може 

протистояти впровадженню цифрових технологій на всіх рівнях державних послуг, 

фінансових інституцій, бізнес-процесів. Більше того, швидке впровадження таких технологій 

додає країні конкурентних переваг на світовому ринку. Наша країна має всі можливості та 

ресурси, щоб бути не просто споживачем ІТ-послуг, але й стати їх потужним експортером. 

Однак для цього необхідна злагоджена співпраця законотворців і виконавців, держави та 

бізнесу. 
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Аграрний сектор економіки в умовах інституційних трансформацій знаходиться під 

впливом багатьох сил, які реорганізують його, чи впливають в інший спосіб за рахунок 

природних чи соціально-економічних чинників. Виходячи із цього, він повинен перебувати 

під постійним контролем з боку органів державної влади з метою уникнення дестабілізації та 

запобігання суттєвому зниженню рівня дохідності. Роль державного регулювання 

господарської діяльності аграрного сектору економіки є дуже важливою, особливо, якщо 

виходити із значення агропромислового сектору економіки, основним завданням якого є 

забезпечення продовольчої безпеки держави.  

Слід звернути увагу, що державну підтримку не можна ототожнювати з державним 

регулюванням, оскільки останнє може бути спрямоване не тільки на стимулювання розвитку 

економічних процесів, а й на їхнє обмеження. В сільському господарстві прикладом 

обмеження виробництва є програми, що застосовуються в країнах ЄС та США. Таким чином, 

реалізуючи обмежувальну функцію, держава водночас може здійснювати стимулюючий 

вплив через систему державної підтримки [1, с.125].  

Науковці мають різні думки щодо державного регулювання. Наприклад, державне 

регулювання можна розуміти в двох сенсах – широкому і вузькому. У широкому сенсі це 

встановлення державою загальних правил поведінки всіх учасників суспільних відносин та 

їх коригування у залежності від зміни умов. Державне регулювання у вузькому сенсі – це 

одна з функцій державного управління. Г.Є. Бистров вважає, що державне регулювання 

сільського господарства – це діяльність держави, спрямована на вплив на систему аграрного 

підприємництва, що функціонує здебільшого на ринковій основі і застосовує методи 

економічного регулювання (наприклад, цін, податків, кредитів, мит), державних замовлень, 

квот, ліцензій та інших адміністративних методів впливу [2]. На думку М. І. Козиря, 

державне регулювання сільського господарства – це цілеспрямований вплив держави на 

освіту, а також діяльність сільських товаровиробників, надання їм відповідної державної 

підтримки. Також це прийняття законів, інших нормативних актів у сільськогосподарській 

галузі, створення системи органів, що здійснюють державне регулювання даної галузі [3].  

Державне регулювання сільського господарства є необхідним зокрема і через 

особливості, що притаманні аграрному сектору економіки: значний вплив кліматичних 

факторів на сільськогосподарське виробництво, використання землі як головного засобу 

виробництва, непропорційність в ціноутворенні між сільськогосподарською та промисловою 

продукцією, залежність сільськогосподарського товаровиробника від монополії переробника 

даної продукції, багатогалузевий характер великої кількості організацій, наявність 

специфічних форм організації виробництва у сільському господарстві та ін. [4].  

Якщо характеризувати представлені у науці співвідношення понять державної аграрної 

політики та державної підтримки сільського господарства, то необхідно вказати на значний 

спектр різноманітних варіантів такого співвідношення. Найбільш поширеними є такі: 

– державна підтримка сільського господарства як принцип державної аграрної 

політики. Наприклад, основними принципами, на яких базується сучасна аграрна політика, 

пропонується визначати: законність, державний протекціонізм сільського господарства, 

пільгове оподаткування та кредитування, удосконалення ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію [5, с. 12]; 

– ототожнення державної підтримки та державної аграрної політики; 

– державна підтримка сільського господарства як самостійний напрям державної 

аграрної політики. Наприклад, у ч. 3 ст. 4 проекту Закону України «Про основні засади 

державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку» № 9162 від 

04.10.2018 зазначається [6], що державна аграрна політика та державна політика сільського 



27 

 

розвитку спрямовані, окрім іншого, на надання ефективної державної підтримки виробникам 

сільськогосподарської продукції. 

Можна погодитись з Х. Григор’євою [7], «що державна підтримка сільського 

господарства виступає способом досягнення цілей та реалізації завдань державної аграрної 

політики. Причому особливістю такого способу є його універсальність, адже за його 

допомогою реалізується державна аграрна політика і стосовно гарантування продовольчої 

безпеки, і стосовно формування стабільного середовища для виробників 

сільськогосподарської продукції, і стосовно охорони навколишнього природного середовища 

під час сільськогосподарської діяльності, і стосовно соціального розвитку села».  

Державне регулювання економіки - це система заходів держави для здійснення 

підтримуючої, компенсаційної й регулюючої діяльності, спрямованої на створення 

нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-

економічних проблем розвитку національної економіки та всього суспільства. Таке 

визначення розкриває функції, цілі й об’єкти державного втручання в економіку й поведінку 

громадян. Державне регулювання економіки має здійснюватися лише в межах 

функціональних дій держави на основі системи управління для об’єднання волі всіх 

громадян країни [8, с. 87]. 

Термін «регулювання» в зарубіжній економічній літературі має два значення. У 

широкому розумінні він ототожнюється з державним втручанням в економіку, у більш 

вузькому - з адміністративно-правовою регламентацією підприємницької діяльності. Отже, 

державне регулювання - це комплекс заходів держави, спрямованих на скерування поведінки 

товаровиробника в напрямі, необхідному для досягнення поставлених органами державної 

влади цілей [9, с. 157-158]. 

На нашу думку, державна підтримка сільгоспвиробників – це складова системи 

державного регулювання, що являє собою сукупність фінансово-економічних, соціальних, 

організаційних, правових та інших заходів держави щодо стимулювання розвитку як 

сільськогосподарського виробництва, так і сільських територій. Проте трактування 

державної підтримки лише з позиції фінансової або бюджетної підтримки є неповним, 

оскільки вона може включати інформаційне забезпечення, розвиток дорадництва, системи 

страхування й біржового ринку. Основними принципами державного регулювання 

сільськогосподарської галузі мають бути: раціональний аграрний протекціонізм; поєднання 

соціальних і економічних цілей; програмно-цільове регулювання; підтримання і 

встановлення паритету цін і доходів у сільському господарстві; гарантована державна 

підтримка товаровиробників сільського господарства; диференційований підхід до 

здійснення державного регулювання; максимально ефективне використання ресурсів.  
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

 

Палєєва В. Р.,  
здобувач вищої освіти, гр. ОА-171 

Науковий керівник – Сидоренко О.О., к.е.н, доцент 

Національний університет «Чернігівська політехніка»  

(м. Чернігів, Україна) 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин операції з надання лізингових послуг 

стають доволі поширеними. Особливо популярною серед підприємців є практика 

використання основних засобів на умовах фінансового лізингу. Сьогодні цей різновид 

лізингової діяльності є ефективним фінансовим інструментом розвитку підприємництва, 

який має ряд переваг, зокрема можливість використання сучасних технологій без значних  

капіталовкладень. Активне використання лізингових операцій сприяє зміцненню позицій 

вітчизняних підприємств і загалом позитивно впливає на економіку країни. Проте 

використання лізингових послуг має свої особливості, які відображаються в бухгалтерському 

обліку учасників.  

Найголовнішим нормативно-правовим актом, який регулює операції з фінансового 

лізингу є Закон України ―Про фінансовий лізинг‖. Фінансовий лізинг – це різновид 

кредитних операцій, що закріплюються однойменним договором. За умовами такого 

договору  орендоодавець зобов’язується купити об’єкт основних фондів у постачальника та 

передати його лізингоодержувачу у користування не менше, ніж на один рік і не більше 

строку повної амортизації такого активу і за певну плату. Фінансовий лізинг можна 

порівняти з довгостроковою орендою, за якої після припинення строку дії договору і  при 

повному виконанні його умов право власності на об'єкт може перейти до лізингоотримувача. 

Крім того, об’єктом лізингових послуг може бути виключно актив,який є основним засобом. 

Земельні ділянки та природні об’єкти не можуть бути об’єктом лізингу [1]. 

Фінансовий лізинг за своєю суттю є синтезом різних видів фінансування. Зокрема він є 

важливим чинником підвищення ефективності виробництва, за рахунок його технічного 

оснащення на більш вигідних умовах. Він дає можливість модернізувати цілі галузі 

економіки, через доступність нового обладнання без значних капіталовкладень. Суб’єкти 

господарювання для того, аби зекономити власні обігові кошти або у випадку  відсутності їх 

достатньої кількості для придбання обладнання укладають договір фінансового лізингу. В 

результаті, суб’єкт господарювання отримує об’єкт лізингу, який необхідний йому для 

провадження своєї діяльності, в тимчасове платне користування з правом подальшого 

викупу. До того ж, послуги з фінлізингу можуть надавати лише юридичні особи, якщо це 

передбачено їхніми установчими документами. Щодо лізингоодержувача ніяких застережень 

немає, тому ним може бути як фізична, так і юридична особа. Операції фінансового лізингу є 

вигідними одночасно для обох сторін: лізингодавець отримує за свою послугу відсотки; 

лізингоодержувач певний час користується об'єктом оренди без сплати за нього повної 

вартості, а зекономлені за рахунок лізингу кошти, може використати на інші цілі [2]. 

Бухгалтерський облік операцій з фінансового лізингу ведеться з дотриманням вимог 

П(С)БО 14 «Оренда». Облік  даної операцій у лізингодавця та лізингоодержувача має певні 

особливості та відмінності. 

Порядок обліку операцій з фінансового лізингу у орендодавця (таблиця 1) відрізняється 

в залежності  від того, який об’єкт передається в оренду. У випадку, якщо у лізинг надається 

власний або придбаний конкретно для таких операцій об’єкт, то передача такого активу 

прирівнюється до продажу і в обліку у орендодавця він відображається як довгострокова 

дебіторська заборгованість. Об’єкти, які призначені для передачі у фінлізинг, орендодавець 

заздалегідь переводить на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані 
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для продажу». Одночасно з визнанням дебіторської заборгованості орендодавець при 

передачі об’єкта у фінансовий лізинг визнає дохід від продажу активу на субрахунку 712 

«Дохід від реалізації інших оборотних активів» або 701 «Дохід від реалізації готової 

продукції», якщо лізингодавець є виробником об’єкта фінансової оренди. Собівартість 

реалізованих активів відноситься до складу інших витрат [4]. 

Отримуючи від орендаря лізингові платежі орендодавець збільшує свій дохід. Лізингові 

платежі є засобом відшкодування орендодавцю своїх фінансових витрат, пов’язаних з  

придбанням майна, і отримання прибутку. Розмір, порядок та умови сплати лізингових 

платежів обов’язково прописуються сторонами у договорі. Важливою особливістю операцій 

з фінансового лізингу є перевищення суми лізингових платежів над вартістю об’єкта лізингу, 

що однією з умов визнання лізингу фінансовим. Різниця, яка утворюється,  це ніщо інше, як 

відсотки, які  отримує  лізингодавець за проведену операцію. 

 

Таблиця 1 – Бухгалтерський облік у лізингодавця 
№ п/п Зміст господарської операції Дт Кт 

1. Перераховано продавцю передоплату за основний засіб 371 311 

2. Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644 

3. Отримано основний засіб, призначений для передачі у фінлізинг 286 631 

 4. Списано суму раніше отриманого податкового кредиту з  ПДВ 644 631 

5. Відображено залік заборгованостей 631 371 

6. Передано основний засіб у фінлізинг 181 712 (701) 

7. Нараховано податкове зобов’язання  з ПДВ 712 (701) 641 

8. Списано собівартість основного засобу 943 (901) 286 (26) 

9. Частину довгострокової заборгованості переведено до складу поточної 377 181 

10. Нараховано відсотки у лізинговому платежу 373 733 

11. Отримано відсотки у лізинговому платежу 311 373 

12. 

Відображено у складі фінансових результатів: 

- дохід від передачі ОЗ у фінлізинг 

- собівартість ОЗ 

- фінансовий дохід 

 

712 (701) 

793 

733 

 

793 

943 (901) 

792 

Основні сторони бухобліку фінансового лізингу у лізингоотримувача  та його 

особливості визначаються П(С)БО 14. Об’єкт основних засобів, який отриманий в 

фінансовий лізинг, лізингоодержувач відображає одночасно і як актив (на субрахунку 152 

«Придбання (виготовлення)основних засобів»), і як зобов’язання (на субрахунку 531 

«Довгострокові зобов’язання з оренди»). Його оприбуткування відбувається за найбільш 

низькою на початок строку лізингу оцінкою: справедливою вартістю активу або 

теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів [4]. Оскільки предметом лізингу 

є основний засіб, то згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», до нього включаються всі витрати з 

його отримання (монтаж, доставка, мито тощо). Та частина довгострокової заборгованості, 

яка має бути погашена протягом 12 місяців, переводять до поточної. Отриманий об’єкт, 

лізингоотримувач використовує в своїй господарській діяльності з нарахуванням амортизації 

протягом періоду його очікуваного використання. Різниця, яка утворюється між сумою 

лізингових платежів та вартістю об’єкта, у випадку з лізингоотримувачем, відноситься до 

його фінансових витрат. Ці витрати розподіляються протягом терміну фінансової  оренди з 

використанням орендної ставки [1]. 

Основні бухгалтерські проводки з обліку фінансового лізингу у лізингоотримувача 

наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Бухгалтерський облік у лізингоотримувача 

 

№ п/п Зміст господарської операції Дт Кт 

1. Отримано ОЗ у фінансовий лізинг 152 531 

2. Відображено податковий кредит з ПДВ 641 531 

3. Введено ОЗ в експлуатацію 104 152 

4. 
Частину довгострокової заборгованості переведено до складу 

поточної 
531 611 

5. Нарахована амортизація 23,91,92,93 131 
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6. Сплачено заборгованість 611 311 

7. Нараховано відсотки за лізингом 952 684 

8. Сплачено відсотки за лізингом 684 311 

9. Списано на фінансовий результат 792 952 

 

Отже, фінансовий лізинг виступає ефективним засобом фінансування для підвищення 

ефективності виробництва. Наразі велика кількість підприємців не можуть власними 

коштами здійснювати технічне переобладнання виробництва, тому неабиякою прихильністю 

серед суб’єктів господарювання користується фінансовий лізинг. Фінансовий лізинг дає 

чимало можливостей підприємству, зокрема: модернізувати виробництво, підвищити якість 

продукції та конкурентоспроможність підприємства на вітчизняному ринку без мобілізації 

великих фінансових ресурсів. Бухгалтерський облік у обох сторін лізингу має суттєві 

відмінності, які слід враховувати. Здійснюється він з дотриманням вимог П(С)БО 14 та 

Закону України ―Про фінансовий лізинг‖. Всі можливі нюанси та зобов’язання сторін 

повинні бути закріплені у договорі, зокрема порядок та строки сплати лізингових платежів. 
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Кожне підприємство, організація чи установа для підстрахування свого бізнесу може 

використовувати банківські гарантії, адже їхні бізнес-партнери хочуть бути впевненими в їх 

платоспроможності та у своєчасності виконання господарських зобов’язань. Банківська 

гарантія – письмове зобов’язання банку-гаранту щодо виплати певної суми грошових коштів 

постачальнику у випадку невиконання покупцем боргового зобов’язання. Вони набувають 

чинності з дня видачі та закриваються, в разі не настання гарантійного випадку, після 

закінчення строку його дії [1].  

Відповідальною особою перед кредитором виступає гарант, який відповідає за 

порушення боржником зобов’язання (частина перша ст. 560 Цивільного кодексу). В даному 

Кодексі описані загальні положення надання банківських гарантій підприємству, а саме: 

- вимога, яка складається кредитором, щодо виплати певної суми грошових коштів, 

гарантом повинна бути представлена виключно у письмовій формі; 

- порушення, які були здійснені боржником основного зобов’язання, обов’язково 

повинні показуватися у вимозі кредитора; 

- протягом строку, який встановлений гарантією, кредитор має право надавати вимогу 

до гаранта, однак передавати право вимоги до гарантії іншій особі не дозволяється; 

- надаючи свої послуги боржникові, гарант має право вимагати оплату від нього; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80
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- гарант повинен виплачувати лише ту суму кредиторові, яка зазначена в гарантії, однак 

якщо ним буде порушено свої обов’язки його відповідальність не буде обмежуватись лише 

сумою на яку видавалась гарантія [5]. 

Банківські гарантії несуть за собою низку переваг для зацікавлених нею осіб, головні з 

них наведені на рис. 1. 
 

Переваги використання банківських гарантій 

 

 Відстрочення платежу. Надає можливість отримати від контрагентів товарний кредит 

 (відстрочка платежу), який забезпечується банківською гарантією  

  

 Скорочення ризиків за операціями. Гарантування банком грошової компенсації за  

 невиконання зобов’язань за договором/контрактом, зазначених в умовах гарантії 

  

 Відшкодування оплати. Відповідно до письмової вимоги кошти відшкодовуються лише 

 за фактично поставлені товари/надані послуги 

  

                 Економія. Значно дешевший інструмент порівняно з традиційним кредитуванням чи 

 факторингом 

  

Рис. 1. Переваги використання банківських гарантій 

*Джерело: узагальнено автором[1] 

 

В бухгалтерському обліку банківські гарантії, які отримані замовником відображаються 

на позабалансовому рахунку 06 «Гарантії і забезпечення отримані». Під час отримання 

гарантій відбувається збільшення залишку такого рахунку, а при перенесенні зобов’язання 

на баланс чи списанні, за рахунок погашення заборгованості, – зменшення. У продавця 

(принципала) використовується позабалансовий рахунок 05 «Гарантії і забезпечення 

отримані», поряд з цим, збільшення залишку такого рахунку може бути під час видачі 

гарантії, а зменшення – при перенесенні заборгованості за гарантіями на баланс або при 

погашенні заборгованості.  

На прикладі відображено порядок здійснення обома сторонами господарських 

операцій.  

Приклад 1. Підприємство Б продає сировину підприємству А, вартість якої у 600 000 

грн. з ПДВ, при цьому відбувається відстрочення. Між банком та покупцем було укладено 

договір, щодо надання банком гарантії на суму закупки, і банк надав підприємству Б 

гарантію. Поряд з цим, покупцем буде сплачено 6000 грн. за видані гарантії. Підприємство 

не розрахувалось в установлений строк і оплату здійснив банк [2, с. 383-384].  

Бухгалтерські проводки за згаданими господарськими операціями з прикладу наведено 

в табл. 1. 

Таблиця 1 Бухгалтерські проводки з надання та погашення гарантій 

 

Господарська операція Дебет Кредит Сума 

1 2 3 4 

У покупця (принципала) 

Оформлено заставу майна 05  600000 

Нараховано і сплачено комісійну винагороду банку за 

отримання гарантії 

201 

685 

685 

311 

6000 

6000 

Отримано сировину від постачальника 201 

641 

631 

631 

500000 

100000 

Перерахована банком сума заборгованості підприємства А 

підприємству Б 

631 685 600000 

Погашення заборгованості банку підприємством А 685 311 600000 



32 

 

Списання забезпечень, наданих у зв’язку з погашенням 

зобов’язань перед банком 

 05 600000 

У продавця (бенефіціара) 

Отримано від банку гарантії із забезпечення оплати постачання 

підприємству  

06  600000 

Реалізовано готову продукцію покупцю 361 701 600000 

Нараховано ПДВ до сплати у бюджет 701 641 100000 

Закриття рахунку доходів 701 791 500000 

Списано собівартість реалізованої готової продукції 901 26 420000 

Собівартість готової продукції, списана на фінансовий 

результат 

791 901 420000 

Сплачено банком-гарантом за готову продукцію 311 685 600000 

Списано заборгованість покупцю у зв’язку з оплатою покупки 685 361 600000 

Списано з позабалансового рахунка суму забезпечення 

отриманого 

 06 600000 

*Джерело: узагальнено автором [2,с.383-384] 

Отже, банківські гарантії являються універсальним та надійним інструментом 

забезпечення різних видів зобов’язань сторін договору, окрім цього вони одночасно є 

зручним інструментом торгового фінансування. Зміни в доходах та витратах підприємства 

відбуватись не будуть під час проведення операцій, пов’язаних із наданням або отриманням 

гарантій, окрім цього податкові різниці також виникати не будуть. Так, як банківські гарантії 

не пов’язані з операціями щодо реалізації товарі та послуг то вони не будуть 

оподатковуватись [1].  
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ У 

ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ МСФЗ   

 

Сидоренко О.О., к.е.н., доцент,  

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Тонкоглас І.В., ЗВО гр. ЗМОАп-181 

Національний університет «Чернігівська політехніка»   

(м. Чернігів, Україна) 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», був розроблений нині діючий «Порядок подання фінансової звітності» [1], 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.  

Згідно із пунктом 2 Порядку подання фінансової звітності «Фінансова звітність та 

консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами 

фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, підприємствами - емітентами 

цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05
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паперів яких здійснено публічну пропозицію, банками, страховиками, кредитними спілками, 

суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, підприємствами, 

які відповідно до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні‖ належать до великих підприємств» [1]. 

Водночас, існує значна кількість національних нормативно-правових актів у сфері 

бухгалтерського обліку в банках України, наприклад:  План рахунків бухгалтерського обліку 

банків України [2] та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

банків України [3], які затверджені Постановою Правління Національного банку України від 

11.09.2017  № 89, які не в повній мірі враховують останні зміні внесені в МСФЗ. 

Так, пунктом 12А МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність» в практику бухгалтерського обліку було введено новий об’єкт обліку, а саме 

«Непоточний актив (група вибуття), утримуваний для розподілу власникам». 

Непоточний актив (або група вибуття) класифікується як утримуваний для розподілу 

власникам, якщо суб’єкт господарювання зобов’язується розподілити актив (або групу 

вибуття) власникам. Для цього активи повинні бути наявними для негайного розподілу у 

своїй теперішній формі і розподіл має бути високоймовірним. Для того, щоб розподіл був 

високоймовірним, слід започаткувати заходи, необхідні для завершення розподілу, які мають 

бути завершені протягом одного року з дати класифікації. Заходи, необхідні для завершення 

розподілу, мають зазначати, що відбудуться значні зміни в розподілі або що розподіл буде 

анульовано. Ймовірність затвердження акціонерами (якщо вимагається в даній юрисдикції) 

слід розглядати як частину оцінки того, чи є розподіл високоймовірним [4]. 

Проаналізувавши План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкцію 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, нами було 

встановлено, що ці нормативні документи містять лише рахунок для обліку необоротних 

активів, утримуваних для продажу, а саме 3408 «Необоротні активи, що утримуються з 

метою продажу», «Призначення рахунку: облік вартості необоротних активів, утримуваних з 

метою продажу. За дебетом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, щодо 

яких прийнято рішення про продаж; суми збільшення вартості (дооцінки) необоротних 

активів у межах попередньої їх уцінки. За кредитом рахунку проводяться суми вартості 

необоротних активів, що вибули з балансу; суми зменшення вартості (уцінки) необоротних 

активів» [3]. 

З огляду на вказане, пропонуємо внести зміни до діючого Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України. 

Так, План рахунків пропонуємо викласти в такій редакції: 
Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу або 

розподілу між власниками 

3400 А Запаси матеріальних цінностей на складі  

3402 А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  

3403 А Дорогоцінні метали в банку  

3406 А Дорогоцінні метали в дорозі  

3407 А Необоротні активи, що утримуються для розподілу між власниками 

3408 А Необоротні активи, що утримуються з метою продажу 

3409 А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя  

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

банків України слід додати наступний текст: 
3407 А Необоротні активи, 

що утримуються 

для розподілу між 

власниками 

Призначення рахунку: облік вартості необоротних 

активів, утримуваних для розподілу між власниками. 

За дебетом рахунку проводяться суми вартості 

необоротних активів, щодо яких прийнято рішення про 

розподіл власникам; суми збільшення вартості 

(дооцінки) необоротних активів у межах попередньої їх 

уцінки. 

За кредитом рахунку проводяться суми вартості 

необоротних активів, що вибули з балансу; суми 

зменшення вартості (уцінки) необоротних активів 
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Внесені зміни дозволять підвищити рівень достовірності фінансової звітності банків 

України та сприятимуть більш повному розкритті суттєвої інформації в обліку та звітності. 
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ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БIЗНЕСУ 

Тикоцька С. 

КДКЕТ "Криворізький державний комерційно-економічний технікум", 

м. Кривий Ріг 

Науковий керівник: Єгорова О.М.,  

викладач вищої категорії 

 

Розвиток малого та середнього бізнесу відіграє ключову роль у структурній перебудові 

економіки в країнах євроінтеграційного напрямку. Малі підприємства є найбільш масовою 

формою ділової активності та більш стійкою до несприятливих умов, які можуть виникнути 

у сфері бізнесу. Саме діяльність цих підприємств є основним шляхом формування в 

суспільстві найбільш демократичного суспільного прошарку, так званого «середнього 

класу», завдяки якому значною мірою відбувається якісне зростання економіки та рівня 

життя населення та водночас стають сильнішими демократичні та фінансові засади в 

державі. 

Найважливішим елементом підприємницької діяльності є планування, у тому числі 

фінансове. Ефективне управління фінансами підприємства можливе тільки за умови 

планування всіх фінансових потоків, процесів і відносин на підприємстві. 

Аналіз наукової літератури показав, що приділяють найбільшу увагу питанням 

фінансового планування на підприємстві вітчизняні автори такі як Шимко О., Рижиков В., 

Грибкова С., Щолокова А. [1],  Кузьмін В. [2], Тарасюк Г. [3], Панасюк М., Бойко О. [4], 

Гончарук І. [5] та ін.  

Фінансове планування для малого та середнього бізнесу слід розглядати як 

цілеспрямовану дію на господарську діяльність в цілому, на окремі ланки суб’єктів 

господарювання з метою обґрунтування ефективності прийнятих економічних та соціальних 

рішень з урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації накреслених 

витрат і позитивних кінцевих результатів. 

Фінанси суб’єктів малого середнього бізнесу мають важливе значення для формування 

фінансів держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні зв’язки між макрорівнем та 

чисельними мікрорівнями фінансів господарських одиниць. Суб’єкти малого 

підприємництва сплачують державним і місцевим бюджетам податки, своєю чергою, 

держава надає їм прямі та непрямі субсидії, здійснює непрямі заходи, що сприяють розвитку 

підприємництва. 

Сьогодні фінансове планування є одним з альтернативних фінансових інструментів, яке 

використовується підприємствами для налагодження фінансової діяльності та підвищення 
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власної рентабельності та платоспроможності як одних із найбільш важливих показників 

міцного фінансового стану суб’єкта господарювання.  

За даними Державної статистики України станом на 1.01.18 р. в Україні налічувалося 

1839593 суб’єктів господарювання, з яких 446 – великі, 16057 – середні, 339374- суб’єкти 

малого підприємництва [6]. 

Питома вага у загальній структурі суб’єктів господарювання найбільше складає 80,65% 

- це фізичні особи-підприємці, в т. ч. суб’єкти середнього підприємництва - 0,02%, а суб’єкти 

малого – 80,63%. Всього підприємств 19,35%, в т. ч. великих – 0,02%, середніх 0,88%, малих 

підприємств – 18,54% (рис.1). 

 
Рис. 1. Кількість підприємств за їх розмірами до загальної кількості підприємств за 

2018 р., у % [6] 

 

Згідно з статистичними даним видно [6], що фізичних осіб –підприємців стало більше 

на 1% у порівнянні з минулим 2017 роком, а підприємств на 5%, що говорить про загальну 

тенденцію до збільшення суб’єктів господарської діяльності, а отже і планування стратегії 

бізнесу, в першу чергу, фінансової. 

Отже, фінансове планування нашої держави тримається на середньому та малому 

підприємництві, а його подальше ефективне фінансове планування формує зміцнення 

фінансової стабільності підприємства за умови виконання прогнозованих бюджетом обсягів 

операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, створення 

передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для самоокупності та 

самофінансування. 
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ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА СФЕРУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Третяк А.  

«Криворізький державний комерційно-економічний технікум», м. Кривий Ріг. 

Науковий керівник: Єгорова О.М., 

спеціаліст вищої категорії 

 

Однією із сучасних тенденцій розвитку мережі світових фінансів є (digital financial 

technologies), діджиталізація. Сьогодні цифрові фінансові технології відкривають 

можливості, які зумовлюють необхідність дослідження названих новітніх тенденцій та 

фінансових процесів.  

Цифрові фінансові технології - це різновид фінансових інновацій, створення та 

запровадження яких характеризується дуалізмом: з одного боку, фінансові інновації 

створюються для зменшення невизначеності та зниження її негативних наслідків, а з іншого 

боку, функціонування фінансових інновацій зумовлює виникнення або поглиблення 

невизначеності. 

Теоретичні аспекти цифрового суспільства досліджували такі закордонні вчені як Т. 

Стоуньєр, Е. Тоффлер, Д. Белл, М. Кастельс, та інші. Проблеми функціонування і розвитку 

цифрової економіки висвітлені у працях К. Скінер, Е. Тоффлер, В. Фіщук, К. Шваб, В. 

Апалькова, С. Веретюк, С. Коляденко, І. Карчева, І. Малик, В. Пілінський та ін. 

Початком діджиталізації стало прийняття розпорядження КМУ «Про схвалення 

Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», яке визначало, стратегічні цілі 

розвитку інформаційного суспільства, мету, базові принципи, завдання, спрямовані на їх 

досягнення в перспективі до 2020 року [1]. 

Цифровізація економіки вважається фундаментальним чинником економічного 

зростання, інновацій та конкурентного середовища, створення робочих місць та суспільного 

прогресу в цілому.  

Треба зазначити, що у 2019 році близько 4,1 мільярда людей у світі користувались 

інтернетом, а це на 5,3% більше, ніж у 2018 році, (згідно звіту Міжнародного союзу 

електрозв’язку при ООН). У розвинених країнах близько 87% користуються інтернетом, у 

найменш розвинених – 19% [2]. З 2005 року інтернет-охоплення у світі зросло з 17% до 53% 

у 2019-му. Кількість користувачів інтернету збільшується в середньому на 10% щороку (рис. 

1.) 

 
Рис.1 Кількість користувачів інтернету за 2005-2019 рр. [2]. 

 

Значний вплив цифровізація здійснила на сферу біржової торгівлі, зокрема міжнародні 

ринки обігових фінансових інструментів. Характеристиками високого рівня електронізації у 

цьому секторі є:  

- безперервна організація торгів на основі застосування консолідованої книги лімітних 

ордерів, розширенням спектра торговельних ордерів; 

- інтелектуальна маршрутизація замовлень; 

- висока швидкість доступу до ринку; 

- автоматичні торгові стратегії на основі алгоритмів. 
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Внаслідок електронних технологій на більшості торговельних платформ торги 

відбуваються безперервно. Організація таких торгів базується на системі ордерів з 

використанням консолідованих книг лімітних ордерів («continuous limit order book», CLOB). 

Такі книги ордерів застосовуються як на ринку акцій, так і для операцій з борговими 

цінними паперами [3]. 

Діджиталізація стала відбитком на всіх сегментах світового фінансового ринку, зокрема 

і на фондовому ринку, через поширення інтернет-трейдингу, появу електронних майданчиків 

і власне електронних бірж. Найбільшими електронними біржами вважаються лондонська 

Chi-X Europe та американська BATS (Better Alternative Trading System). 

Діджиталізація фінансових ринків сприяла розвитку високочастотної торгівлі 

(highfrequency trade). Можливостями цифровізації обігу фінансових інструментів є зростання 

торговельної активності, зниження транзакційних витрат, підвищення  ринкової ліквідності 

цінних паперів. Головними загрозами високочастотної торгівлі є кібер-ризики, негативний 

вплив на стабільність ринку через ймовірні програмні збої, застосування маніпулятивних 

можливостей алгоритмічних стратегій. 

Однією з найголовніших технологічних інновацій на фінансових ринках стало 

застосування технології інтелектуальної маршрутизації ордерів («smart order routing», SOR). 

Вона дозволяє виконувати замовлення клієнта за найкращою ціною, що особливо актуально 

зважаючи на зростання кількості торгових платформ та неефективність і трудомісткість 

ручного пошуку найбільш прийнятної ціни.  

Додатковими перевагами використання інтелектуальної маршрутизації ордерів є 

уникнення суттєвих відхилень у ціні певних фінансових інструментів на різних торговельних 

платформах та зменшення можливостей цінового арбітражу. 

Отже, під впливом загальної діджиталізації економіки відбувається трансформація 

фінансового сектору: з’являються нові гравці фінансового ринку, змінюється роль 

фінансового посередництва, впроваджуються нові підходи до організації торгівлі цінними 

паперами та іншими фінансовими інструментами. Поширення електронної торгівлі на 

фінансовому ринку призвело до суттєвих змін в його структурі та в організації взаємодії між 

учасниками ринкової інфраструктури у світовому масштабі. 
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СЕКЦІЯ 2 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ»  

ФИЛИАЛ ЖЛОБИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД) 
 

Андросова Е.Е.,  

студентка 4 курса группы ЭУ-41 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины» 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова А.В. 

 

Белорусская продукция известна за рубежом во многом благодаря пищевой 

промышленности: молочным, мясным, кондитерским брендам, которые завоевали 

потребительские предпочтения благодаря натуральности, вкусовым качествам и 

конкурентной цене. За последние годы Беларусь получила статус одного ведущих 

 экспортеров продовольствия. 

Обеспечение населения продовольствием имеет исключительное социальное и 

политическое значение. Ведь незначительное ухудшение питания населения влечет за собой 

необратимые демографические изменения, увеличивает напряженностьв государстве, 

создает угрозу внутренней безопасности государства. 

В состав пищевой промышленности входит более двух десятков отраслей с 

 многочисленными специализированными производствами. Наиболее крупными остаются 

 мясная, молочная, кондитерская, сахарная.  

На территории Республики Беларусь предприятия пищевой промышленности 

занимают по областям различную долю по производству продуктов питания[1]. 

 

 

Рисунок 1 – Удельный вес областей и г. Минска в объеме промышленного производства по 

пищевой промышленности 

 

Пищевая промышленность занимает особое место в национальной экономике 

Республики Беларусь. Одной из наиболее распространенных ее ветвей является 

производство хлебобулочных изделий. Оно растет и развивается с каждым годом. Основная 

причина этого заключается в том, что хлеб является предметом первой необходимости. Без 

него не обходится практически ни одна семья. Хлебобулочная промышленность использует 

несколько видов сырья – муку, дрожжи, воду и соль. Также зачастую используются другие 

виды сырья, в том числе пищевые добавки для повышения ценности конечного продукта. 
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При этом сам процесс изготовления теста и выпечки за многие годы почти не претерпел 

кардинальных изменений. 

Рассмотрим более подробно этот вид промышленности на примере ОАО 

«Гомельхлебпром» филиал Жлобинский хлебозавод. Характеризуя рынок хлеба и 

хлебобулочной продукции ОАО «Гомельхлебпром» филиал Жлобинский хлебозавод, можно 

отметитьследующие тенденции:  

 рынок хлеба и хлебобулочной продукции на территории Гомельской области 

насыщен, но продолжает увеличиваться и представлять населению новый ассортимент 

продукции. В среднем ассортимент многих хлебозаводов обновляется за год  в среднем на 

40–45 %. Так, например, доля новой продукции в структуре ассортимента ОАО 

«Гомельхлебпром» филиал Жлобинский хлебозавод в 2017 г. составила 35 % [2]. За счет 

нового ассортимента продукции увеличивается конкурентоспособность самого предприятия, 

и возможность получения большей прибыли. Однако, для предприятия это и затраты, чтобы 

создать новый ассортимент нужно наладка старого или новое оборудование. Новый 

ассортимент продукции вызывает у покупателей больший интерес, чем уже известная 

продукция.  

 на структуру рынка хлебобулочной продукции оказывают все большее влияние 

принципы здорового питания. Потребители уделяют все больше внимания здоровому образу 

жизни, поддержание которого невозможно без соответствующего питания. В результате чего 

популярность среди населения пшеничного и ржаного хлеба падает – в то время как 

потребление низкокалорийного хлеба, диетического и диабетического хлеба возрастает. 

Изученные данные Главного управления по хлебопродуктам Республики Беларусь 

свидетельствуют, что в 2000 году удельный вес диетических хлебобулочных изделий был 

совсем невелик – менее 1 %, к концу 2014 году – около 27 %, на сегодняшний момент – 

более 35 % в общем объеме хлебобулочных товаров [3]; 

 для изготовления «здорового» хлеба используются отруби, фитосырье, цельное и 

пророщенное зерно, овощи, комплексные витаминные добавки. Потребители все больший 

интерес предъявляют к новым и полезным хлебобулочным продуктам, отличающимся 

высоким содержанием витаминов и минералов, пищевых волокон, полезных жирных кислот, 

белков;  

 для ОАО «Гомельхлебпром» филиал Жлобинский хлебозавод существует большой 

риск потери значительного процента покупателей, так как на протяжение 5–7 лет отмечается 

появление новых конкурентов в лице частных производителей, в первую очередь 

минипекарень, гипер- и супермаркетов. В настоящее время по всей Беларуси более 800 

торговых объектов имели собственные производства хлебобулочных изделий, или в 2 раза 

больше по сравнению с 2010 годом. Это ведет к снижению объемов производства продукции 

на предприятии, снижению мощностей производства, застаиванию оборудованию, 

снижению численности работников на предприятии. 

В будущем значительного роста хлебобулочных изделий ожидать не придется; 

развиваться он будет скорее качественно. Поэтому для ОАО «Гомельхлебпром» филиал 

Жлобинский хлебозавод необходимо вести активную работу по расширению ассортимента, 

развитию импортозамещения, более полно загружать имеющееся оборудование, создавать 

сопутствующие производства, активнее работать по расширению рынков сбыта и 

продвижению продукции, в том числе и на экспорт.Необходимо расширение производства 

экологически чистой продукции, увеличение производства высококачественной продукции, 

пользующейся спросом за пределами республики, переход к полной и безотходной 

переработке сырья, создание компактной и безопасной упаковки. 
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Професійний розвиток державних службовців в умовах адміністративної реформи в 

Україні є одним з пріоритетних напрямів у системі державного управління  і кадрової 

політики. Майбутній розвиток держави в першу чергу залежить від професійної підготовки 

кадрів, підвищення їхньої управлінської культури та вдосконалення всієї системи 

державного управління. 

Сьогодні проблема недостатності компетентності і професіоналізму службовців 

системи державного управління є офіційно підтвердженою, значна частина державних 

службовців ще не має ні досвіду роботи, ні необхідних знань та умінь. Сама система 

підвищення кваліфікації має велику кількість проблем, пов’язаних із недостатньою 

спрямованістю навчання на формування професійної компетентності державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування, невідповідністю періодичності навчання 

швидким темпам змін і зростаючим вимогам до рівня професіоналізму державних 

службовців, недосконалістю нормативно-правового забезпечення тощо. Усе це 

супроводжується необхідністю у впровадженні нових форм навчання в системі неперервної 

професійної освіти кадрів державної служби, що полягає у постійному зростанні вимог до 

своєчасності, професійної придатності державних службовців, ефективності та якості 

рішень, які приймаються ними. Така система може бути ефективною лише у тому випадку, 

якщо в основі її функціонування  і формування  лежить науково обумовлена і логічна 

комплексна програма. 

Сучасні соціально-економічні, політичні і глобалізаційні процеси в українському 

соціумі формують нові вимоги до професіоналізації державної служби і служби в органах 

місцевого самоврядування. Суспільство очікує від державної служби ефективного і 

відповідального управління, яке було б спрямоване на задоволення його потреб в цілому і 

кожного громадянина окремо. Успішне досягнення цієї мети залежить від багатьох чинників, 

зокрема, від нинішнього стану кадрового забезпечення органів державної влади, підготовки 

нової генерації службовців, здатних ефективно працювати в умовах трансформації 

суспільства. Реалії сьогодення висувають нові вимоги до якості освіти, зокрема до 

універсальності підготовки державних службовців, підвищення їх управлінської культури, 

адаптації до соціальних умов, особистісної орієнтованості навчального процесу, його 

інформатизації, визначальної важливості освіти у забезпеченні розвитку державної служби. 

Важливими завданнями реформування вітчизняної системи державного управління є 

підвищення якості державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, 

оптимізація функціоналу владних інституцій, забезпечення доцільного розподілу 

повноважень і сфер відповідальності між ними. Від ефективності державного управління 

залежить рівень життя громадян, підвищення конкурентоспроможності й міжнародної 

суб’єктності країни.  

Досягнення цих завдань не в останню чергу залежить від модернізації та розбудови з 

урахуванням кращих національних та світових практик і стандартів усіх складових сучасної 

системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 
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адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, зорієнтованої на їх розвиток та кар’єрне 

зростання, здатної підвищувати якість роботи керівної управлінської ланки в умовах 

здійснення реформ в Україні [1]. 

В Україні державне управління офіційно визнано одним з основних видів професійної 

діяльності. У сфері державного управління працюють близько 319 тис. керівників і 

спеціалістів, посади яких віднесено до певних категорій посад державних службовців. З них 

близько третини обіймають посади керівників [2].  

Україна потребує сьогодні управлінських кадрів нової якості, здатних прискорити 

соціально-економічний розвиток як регіонів, так і України в цілому, здійснювати професійну 

діяльність в умовах ризиків і викликів, які постійно постають перед нашою державою. Все це 

вимагає модернізації системи професійного навчання, зміни формату підготовки сучасних 

посадовців, запровадження нових стандартів професійної освіти у сфері публічної служби 

[1]. 

Однією з умов забезпечення відповідності системи навчання керівних кадрів 

зростаючим потребам суспільства є вивчення досвіду зарубіжних країн з метою його 

переосмислення і пошуку шляхів впровадження в Україні. Світовий досвід свідчить, що 

основними факторами забезпечення безперервності освіти державних службовців та 

ефективності функціонування і розвитку систем навчання є такі: цілі навчання державних 

службовців; законодавче забезпечення функціонування державної служби і її 

професіоналізації; обсяги і порядок фінансування навчання державних службовців; система 

інституцій, які надають освітні послуги державним службовцям; статус, порядок добору й 

оплати праці викладачів; засади і механізми формування змісту навчання, розробки та 

впровадження навчальних програм [3, с. 149]. 

З метою професіоналізації цього виду діяльності сформовано освітню та наукову 

галузі "Державне управління". Утворено Українську Академію державного управління при 

Президентові України та її філіали. До професійної підготовки державних службовців 

залучено провідні вищі навчальні заклади України. Функціонує механізм акредитації та 

ліцензування навчальних закладів в освітній галузі "Державне управління", розгорнуто 

мережу закладів підвищення кваліфікації державних службовців, здійснюється підготовка 

науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, 

докторантуру, захист дисертацій у спеціалізованих учених радах за спеціальностями галузі 

науки "Державне управління" [2]. 

Потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у підготовці, 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування вивчає Національне агентство України з питань державної служби [4; 5]. 

Проводиться робота з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з 

моніторингу працевлаштування випускників. Тобто, комплексно вирішується питання 

забезпечення органів влади фахівцями, які мають відповідну професійну підготовку, здатні 

ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання. 

Здійснення в Україні структурних реформ, зокрема державного управління, державної 

служби, місцевого самоврядування і територіальної організації влади вимагає високого рівня 

професійної компетентності та професійного розвитку державних службовців, посадових 

осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад як невід’ємних складових 

управління людськими ресурсами у сфері державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування. Реформа державного управління спрямована на підвищення якості 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, що сприятиме оптимізації 

функцій владних інституцій, ефективному розподілу повноважень і сфер відповідальності 

між ними [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що сьогодення вимагає системної, комплексної 

підготовки державних службовців і посадових осіб з новим мисленням. А однією з важливих 

складових професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування 

є організація і забезпечення цільової підготовки фахівців. У зв’язку з цим існує нагальна 

потреба у розробленні і наданні навчальним закладам і органам державної влади необхідних 
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методичних та інформаційних матеріалів, що містять науково обґрунтовані розробки 

професійних програм з підвищення кваліфікації та гнучких форм навчання за такими 

програмами. Реформування системи управління персоналом на державній службі є 

пріоритетним напрямком модернізації державної служби України. 
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Одним із найскладніших питань соціальної політики в умовах глобалізаційних 

викликів та євроінтеграційного вибору є ефективне забезпечення пенсійної системи України.  

Посилення соціальної спрямованості ринкових перетворень вимагають, щоб соціально-

економічна політика держави та діяльність уряду щодо її реалізації були направлені на 

досягнення європейських стандартів якості життя та загальнолюдських цінностей. Це 

передбачає надійний соціальний захист населення і належне пенсійне забезпечення як один 

із визначальних чинників суспільного добробуту та економічної стабільності і потребує 

постійної уваги з боку держави. 

Перед Україною сьогодні постає масштабне і складне завдання реформування 

пенсійної системи та модернізація Пенсійного фонду України. Реформи соціальної сфери 

направлені на структурні зміни в організації пенсійного забезпечення та страхування, на 

підвищення рівня і якості життя населення соціально-пенсійного статусу. У цьому контексті 

актуалізується наукове завдання щодо обґрунтування подальших напрямів  удосконалення  

механізмів  державного управління розвитком пенсійної системи України. 

Успадкована від командно-адміністративної економіки нинішня пенсійна система 

України не здатна захистити людей похилого віку від бідності. Вона не забезпечує відповідні 

розміри пенсії для більшості громадян і створює умови для пільгового пенсійного 

забезпечення значній кількості пенсіонерів. Характерними ознаками вітчизняної пенсійної 

системи є відсутність соціальної справедливості, низький розмір виплачуваної пенсії, 

великий дефіцит бюджету Пенсійного фонду, недовіра населення до фінансових інститутів. 

https://ips.ligazakon.net/document/U1212_00?an=252
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF
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Тому проведення пенсійної реформи стає необхідним явищем для вирішення як 

сьогоднішніх проблем, так і для запобігання погіршенню ситуації у майбутньому. 

Проведення пенсійної реформи потребує вирішення багатьох проблем, серед яких слід 

виокремити такі: низьку частку заробітної плати у валовому внутрішньому продукті (ВВП); 

недостатній для якісного життя розмір пенсій багатьох категорій пенсіонерів; 

невідповідність системи управління пенсійними ресурсами принципам соціального 

партнерства; недосконалість законодавчої бази. 

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. Проблема реформування наявної пенсійної системи актуальна 

вже не перший рік [1]. 

На державному рівні задекларовані основні напрями пенсійної реформи, зокрема, 

створення трирівневої системи пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на поєднанні 

принципів солідарної та накопичувальної систем пенсійного забезпечення [1]. Система 

пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. 

Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати 

пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в 

порядку, передбачених Законом України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування‖. 

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб’єктах 

другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату 

договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законом. 

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на 

засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних 

накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [2]. 

Пенсійне забезпечення можна трактувати як сукупність законодавчо визначених 

заходів, засобів та умов створюваних та використовуваних державними та недержавними 

формаціями для досягнення інституційних цілей соціального захисту в частині пенсійного 

захисту населення. Відповідно до такого тлумачення, пенсійне забезпечення це особлива 

сфера регламентованих державою суспільних відносин з приводу формування 

індивідуальних страхових фондів/прав шляхом сплати пенсійних внесків та надання за їх 

рахунок по життєвої персональної грошової компенсації (пенсійних виплат) у випадку 

дожиття до пенсійного віку, настання інвалідності чи втрати годувальника членам сім’ї [3]. 

Основною категорією пенсійної системи є пенсія. Жоден вид соціального 

забезпечення не характеризується такими масштабами, як пенсія. Пенсія увійшла в побут як 

вид, форма або спосіб матеріального забезпечення у разі настання непрацездатності. В 

довідниковій літературі "пенсія" (лат. рensio - платні внесок, pendo - плачу) визначається як 

гарантована щомісячна грошова виплата, що надається громадянам після досягнення певного 

віку, у разі інвалідності, утрати годувальника, а також за вислугу років в окремих сферах 

трудової діяльності [4, с. 527]; грошове забезпечення, що видається громадянам щомісячно, у 

встановлених законом випадках (у разі старості, інвалідності та ін.), а також гроші, 

одержувані в рахунок такого забезпечення [5, с. 898]. 

Чинна система призначення пенсій потребує вдосконалення. Оскільки існуючі в ній 

недоліки вже призвели до серйозних проблем. По-перше, це критичне для пенсійної системи 

співвідношення пенсіонерів і тих, хто має їх утримувати.   На сьогодні в Україні 

нараховується близько 26,3 млн осіб працездатного віку. З них зайняті лише 16,2 млн, а 

внески до Пенсійного фонду сплачує ще менша кількість. В результаті лише 12,8 млн 
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застрахованих осіб утримують 12 млн нинішніх пенсіонерів. По-друге, Пенсійний фонд не 

має належних ресурсів для того, аби забезпечити гідний рівень пенсій. У 67% (8 млн) 

пенсіонерів розмір страхової пенсії - на рівні прожиткового мінімуму. По-третє, нині 

нівельовано залежність розміру пенсії від сплачених внесків [6]. 

Важливими завданнями пенсійного забезпечення є зменшення індикативних 

показників бідності в країні зменшення економічної нерівності внаслідок диференціації 

доходів працюючого та непрацюючого населення, зменшення та компенсація впливу 

економічних і демографічних ризиків, притаманних будь-якому суспільству. При цьому, 

пенсійне забезпечення осіб похилого віку як форма матеріального забезпечення державою чи 

іншими суб’єктами пенсійної системи є складовою реалізації конкретних моделей 

соціального захисту населення в цілому, і його реформування має обмеження, пов’язані з 

інституціональною основою політичної та економічної систем, рівнем загострення 

соціальних проблем і механізмами їх вирішення. Тому головна мета реформи чинної 

солідарної системи пенсійного забезпечення – стимулювати працююче населення до сплати 

єдиного внеску із легальної заробітної плати та визначити внутрішні джерела для того, аби 

солідарна система була самодостатньою. 

В Україні триває реформа пенсійного забезпечення. Її метою є поступовий перехід від 

розподільчої пенсійної системи до накопичувальної [5]. Поєднання солідарного і 

накопичувального принципу у пенсійному страхуванні має, з одного боку, забезпечити 

достатній розмір пенсій для непрацездатних категорій громадян, а з іншого боку, створити 

правові і економічні умови накопичення коштів на гідну старість сучасному поколінню, що 

працює. Можливість інвестувати пенсійні кошти накопичувальних систем приваблює 

найбільше, оскільки така можливість з'являється практично одразу після їх запровадження, 

тоді як пенсійних виплат ще треба дочекатися. 

 

Отримані в процесі дослідження результати дають підстави для визначення, що 

пенсійне забезпечення є комплексом законодавчих, економічних, соціальних і морально-

психологічних гарантій особам похилого віку, завдяки яким створюються рівні умови для 

усіх членів суспільства, що забезпечують соціально прийнятну якість їх життя. З одного 

боку, пенсійне забезпечення є функціональною системою (система напрямків діяльності), з 

іншого – інституціональною (система інститутів, що її забезпечують). 

Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні зумовлено низкою 

макроекономічних і демографічних проблем. Серед найбільших помилок та ризиків нового 

етапу пенсійної реформи слід зазначити такі: незбалансована інформаційна кампанія, 

звужене трактування причин несправедливої диференціації пенсій, надання переваги 

ефектності, а не ефективності, табу на підвищення пенсійного віку, вигадування «пенсійного 

велосипеду», концептуальна невизначеність напряму реформування солідарної системи, 

недооцінка впливу демографічних змін. Пенсійна реформа повинна бути комплексною та 

підтримана абсолютною більшістю суспільства. Реформування пенсійної  системи України 

забезпечить створення результативної системи управління  пенсійними  грошовими  

потоками,  фінансової  стійкості та стабілізації пенсійної системи. 
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Оцінка ефективності формування асортименту товару виступає одним із важливих 

напрямів діяльності кожного підприємства. В динамічних умовах розвитку ринкових 

відносин на фоні економічних перетворень управління формуванням асортименту набуває 

великого значення, коли з боку споживача до товару  висуваються підвищені вимоги щодо 

якості та асортименту, а від ефективної діяльності підприємства залежать всі його 

економічні показники, показники ринкової частки. 

Світовий досвід економічної діяльності підприємств по випуску товарів свідчить про 

те, що лідерство на ринку тримає той, хто виявився найбільш компетентним в асортиментній 

політиці підприємства, володіє методами реалізації цієї політики і здатне ефективно 

управляти політикою формування асортименту товару. Саме за допомогою асортиментної 

політики можна виявити прогалини в системі управління асортиментом та своєчасно 

прийняти заходи щодо коригування діяльності підприємства. 

Асортимент є найважливішим елементом товарної політики будь-якого підприємства. 

Його величина тісно пов’язана із рівнем задоволеності потреб клієнтів, саме тому розробка 

асортиментної політики важлива для кожної компанії незалежно від її розмірів, товарів, що 

випускаються, або ж послуг, що надаються. Асортиментна політика підприємства має не 

лише економічний зміст, а й соціальний, який полягає у можливості задовольнити попит 

кінцевих споживачів товару. Асортимент повинен відображати попит, а також впливати на 

нього, розширювати потреби споживачів, підвищувати рівень та культуру споживання [1].  

Огляд наукової літератури стосовно визначень сутності асортиментної політики 

показав, що серед економістів немає єдиного загальноприйнятого підходу до трактування 

змісту цього поняття. Одні науковці розглядають асортиментну політику як комплекс правил 

і принципів, на які повинні спиратися підприємства під час формування асортименту, тобто 

по суті ототожнюють її з асортиментною концепцією. Інші автори звужують зміст  цього 

поняття лише до формування асортименту. Деякі науковці розглядають асортиментну 

політику як комплекс заходів із формування та управління асортиментом [2, с. 67]. 

На сучасному етапі розвитку української економіки змінюється роль підприємств на 

ринку. Це пов’язано із переходом на активну ринкову поведінку, опрацювання 

асортиментної політики на принципах маркетингу [3, с. 963].  

На жаль, керівництво багатьох підприємств в Україні ще погано розуміє всі переваги 

ефективного формування асортименту, і тому одним із напрямів економічного зростання 

країни є залучення уваги до цієї проблеми.  Підприємство, яке займається випуском або 

реалізацією продукції, повинно приділяти не меншу увагу асортименту продукції, ніж її 

якості. Асортиментна політика на підприємстві повинна стати однією з головних складових 

частин всієї господарської політики підприємства. Для багатьох українських підприємств 

формування асортименту досі залишається процесом інтуїтивним, не застосовуються сучасні 

методики аналізу, що дозволяють формувати асортимент згідно з потребами ринку. Тому 

дослідження шляхів та методів оптимізації асортименту підприємств є актуальним, набуває 

особливої значущості та практичної цінності.  

https://pensii2017.info/show/pravyla-pryznachennia-pensii
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Сучасна асортиментна політика підприємств вимагає включення в асортиментну 

модель таких товарів, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу. Такий підхід 

дозволяє знизити комерційний ризик, пов'язаний з неотриманням або недоотриманням 

прибутку від реалізації товарів, що перебувають на початкових стадіях життєвого циклу і 

таким чином гарантувати підприємству відносно стійкі обсяги продажів і стабільне 

положення на ринку. 

Асортиментна політика підприємств повинна врахувати динаміку чинників, а саме 

підняття купівельної змоги населення, попиту споживачів, поведінка конкурентів, загальний 

рівень достатку не лише території, де перебувають торговельні площини, а й держави в 

цілому [3, с. 963]. Фактори, що впливають на асортиментну політику, можна поділити на 

загальні (ті, що не залежать від конкретних умов роботи підприємства) та специфічні (ті, що 

відображають конкретні умови роботи підприємства). До загальних факторів відносять 

купівельний попит, виробництво товарів та ін. До специфічних - тип магазину, місце 

розташування, ступінь оновлення товарного асортименту, умови поставок товару і 

обмеження складів, позиціювання товару та ін. 

Отже, для формування асортименту, який відповідає вимогам будь-якого ринку, слід 

виходити з тих чинників, які є визначальними під час вибору для споживача. Асортиментна 

політика підприємств України повинна враховувати фактори як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища. Зокрема, динаміку факторів підвищення купівельної 

спроможності населення, попит споживачів, поведінку конкурентів, загальний рівень 

достатку не лише території, де знаходяться торговельні площі, а й країни загалом. 

Сучасні підприємства стикаються у своїй діяльності з наступними проблеми 

управління асортиментом:  

- смаки і потреби споживачів дуже швидко змінюються, внаслідок цього  

підприємство вимушене постійно оновлювати свій асортимент, а це в свою чергу веде до 

підвищення вимог до техніко-технологічної бази;  

- не на всіх підприємствах налагоджена система управління асортиментом через 

складність прогнозування зміни попиту споживачів і відсутність методик оптимізації 

асортименту;  

- відсутність чітких критеріїв та інструментів формування оптимального асортименту 

підприємства; 

- жорстка конкуренція на ринку [4]. 

Також основними проблемами при розробці асортиментної політики є: наявність 

організаційних інновацій, забезпечення конкурентоздатності товару, оптимізація товарного 

асортименту, товарна марка, створення ефективної упаковки, життєвий цикл товару, 

позиціонування товару на ринку. При формуванні асортиментної політики також доречно 

враховувати, що товари можуть розрізнятися за видом та періодом використання, 

функціональним призначенням, надійністю, зручністю використання, обслуговуванням, 

гарантією і т.п.[5]  

В асортиментній політиці підприємств важливим є своєчасне реагування на зміни в 

споживчому попиті, для якого характерні всі особливості попиту: нееластичність, цінова 

чутливість (цінова еластичність попиту), нестійкість. Щоб ефективно реалізувати всі 

елементи системи управління асортиментом потрібно систематично проводити аналіз 

діяльності підприємства, який допоможе визначити, зіставити і привести у відповідність 

існуючий і бажаний стани системи управління асортиментом на підприємстві.  

Діяльність будь-якого підприємства орієнтована на споживчий ринок, а тому 

асортиментна політика повинна базуватися на відмінностях потреб різних сегментів 

споживачів. Для кожної групи споживачів є свої вимоги до якості, надійності, 

функціональності, ціни та інших показників, визначальних під час вибору товару. Для 

споживчого ринку основними факторами виступають кількість споживачів на ринку, їх 

концентрація, природа та тенденції формування попиту [6]. 

Світовий досвід формування асортиментної політики свідчить, що ефективне 

управління розвитком підприємства на основі асортиментної політики має базуватися на: 
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– пошуку нових можливостей як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі 

підприємства;  

– впровадженні інновацій та технологій у стратегічному розвитку, які 

передбачатимуть майбутні зміни в конкурентному оточенні торговельного підприємства;  

– завоюванні конкурентних позицій на споживчому ринку [6]. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що асортиментна політика повинна формуватися з 

урахуванням загальної мети, цілей та стратегічних задач, які ставить перед собою 

керівництво підприємства. Виважена і продумана асортиментна політика дозволяє не тільки 

оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але й слугує керівництву 

підприємства свого роду вказівником загальної спрямованості дій, відкриває можливості для 

контролю. Відсутність продуманої асортиментної політики призводить до нестійкої 

структури асортименту через вплив різноманітних факторів, втрату контролю над 

конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів. Асортиментна політика є 

одним з основних об'єктів системи управління, так як саме ставлення споживачів до 

продукції визначає можливості існування і розвитку підприємства. 
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В умовах нестабільної економічної ситуації в Україні формування ефективної 

державної податкової політики є одним з найгостріших викликів для системи державного 

управління. Невизначеність діяльності держави у сфері правового регулювання податкових 

відносин, низький рівень податкової системи, складність і непрозорість організації 

справляння податкових платежів, податкове навантаження на фонд оплати праці, значні 

тимчасові та фінансові витрати суб’єктів господарювання на ведення податкового обліку та 

звітності, незадовільне вирішення фіскальних завдань досить негативно впливають на 

соціальну стабільність у цілому. Саме податкове регулювання є одним із найвпливовіших 

чинників, які визначають конкурентоспроможність підприємств, а результативність 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672967
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672967
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708
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податкової системи мотивує до розвитку підприємництва та збільшення надходжень до усіх 

рівнів бюджетів, які є важливим інструментом державного регулювання соціально-

економічних процесів.  

На сьогодні податкова політика, перерозподіляючи фінансові ресурси країни та 

вирівнюючи доходи в довгостроковому періоді, набуває вагомого елемента в базисі 

державного регулювання економічними циклами тільки в поєднанні із фінансовою, 

валютною, кредитною, ціновою і бюджетною політикою. 

Податкова політика завжди розглядалася як важливий елемент економіки країни, який 

протидіє негативним явищам і тенденціям ринку, стимулюючи бажані напрями розвитку. 

Нині існуюча національна податкова системи зумовлює необхідність вивчення досвіду 

податкових структур більш розвинутих країн з метою формування відповідного 

теоретичного базису для проведення реформ. Оптимізація податкової системи є важливим 

компонентом економічного управління і пристосування до соціально-економічних реалій з 

метою виконання завдань держави у сфері фіскальної політики. Зараз податкова політика 

держави потребує виваженого, науково обґрунтованого підходу до її реформування, це і 

підкреслює актуальність вибраної теми наукового дослідження. 

Податкова політика як складова фінансово-економічної політики об’єднує діяльність 

державних органів у сфері встановлення, правової регламентації та організації збору 

податків та податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів держави. 

Їхній зміст і мета зумовлені соціально-економічним ладом суспільства, стратегічними 

цілями, що визначають розвиток національної економіки, соціальними групами, які 

перебувають у владі, та міжнародними зобов’язаннями держави у сфері державних фінансів. 

При розробленні податкової політики слід враховувати інтереси всіх сторін податкових 

відносин. З одного боку, це спрямованість суб’єктів економіки на мінімізацію податкових 

платежів, а з іншого – інтереси держави, що вказують на необхідність повної реалізації своїх 

функцій. Ефективно-оптимальне співвідношення інтересів держави, платників податків та 

громадян досягається при науковому збігу критеріїв фіскальної достатності, економічної 

ефективності та соціальної справедливості. На сучасній стадії розвитку трансформаційних 

процесів у державі податкова політика повинна забезпечувати економічне зростання, 

сприяти створенню умов для регулювання господарства та стримування нерівностей у рівнях 

доходів населення [1]. 

Незважаючи на те, що на сьогодні для більшості країн характерне помірне 

оподаткування, необхідне для досягнення стабільного економічного росту, сприятливого 

податкового клімату та розвитку економічної діяльності, питома вага податкових платежів 

від ВВП здебільшого різниться. Так, від 40 до 50 % ВВП становлять податкові відрахування 

в таких країнах, як Італія, Австрія, Франція, Бельгія, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, 

Люксембург, Швеція, Данія. Важливою характеристикою є структура податкових систем – 

розподіл податкових платежів на прямі та непрямі. Наприклад, у США, Японії, Великій 

Британії та Канаді переважають прямі податки, а у Франції – непрямі. 

Найвищий рівень централізації ВВП спостерігається в Скандинавських країнах, також 

там найбільший обсяг державного сектору та найвищі соціальні гарантії. Термін «шведська 

модель» було введено наприкінці 60-х років XX ст., коли економіка Швеції зростала 

швидкими темпами та проводилася велика кількість реформ. Ця модель фіскального 

механізму характерна для найбільш розвинутої форми держави добробуту та поєднує в собі 

невтручання держави у виробничу діяльність підприємств і перерозподіл частини прибутку 

через систему оподаткування і державний сектор для підвищення життєвого рівня населення. 

Шведська модель передбачає, що держава забезпечує безкоштовну шкільну освіту, виплати 

молодим сім’ям, пенсійне забезпечення та охорону здоров’я громадян. Населення сплачує 

податки залежно від розміру власного доходу, однак кожен може розраховувати на однакові 

послуги з боку держави [2; 3]. 

Українська податкова структура відрізняється від зарубіжних нижчим фіскальним 

значенням податку на прибуток та доходи фізичних осіб. Така ситуація пояснюється тим, що 

за низької податкової культури загалом, недосконалості фіскального законодавства та 

зловживань з боку податкових органів, а також за умов низьких доходів фізичних та 
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юридичних осіб забезпечити переважання в податковій структурі прямих податків 

неможливо. Посилюється це ще й тим, що через фінансово-економічну кризу реальні доходи 

підприємств в Україні падають, а кількість збиткових підприємств зростає. З огляду на це, 

забезпечення значної частини податкових надходжень з податків на доходи та прибуток 

можливе лише шляхом надмірного оподаткування економічних агентів, що руйнує стимули 

до економічної діяльності [4]. 

Незважаючи на численні зміни, що відбуваються у сфері оподаткування і мають на 

меті вдосконалення податкової політики України, остання має низку суттєвих недоліків, 

внаслідок чого вона не стала надійним джерелом підтримки розвитку економічної діяльності 

підприємств. 

По-перше, податкова система характеризується передусім фіскальною спрямованістю, 

що є вирішальним чинником при реформуванні податкового законодавства, разом з тим її 

регуляторну функцію не зорієнтована на стале економічне зростання. Таким чином, існує й 

постійно поглиблюється протиріччя між інтересами держави (у частині виконання 

фіскальної функції) і суб’єктами підприємницької діяльності. 

По-друге, структуру оподаткування сформовано таким чином, що на виробництво 

покладається високе податкове навантаження, а на природні ресурси – низьке, що робить її 

несприятливою для розвитку економіки. Особливо загострюється ця суперечність на тлі тих 

змін, що відбуваються в податкових системах постсоціалістичних країн – нових членів ЄС, 

де у процесі податкових реформ вдалося суттєво послабити податкове навантаження на 

підприємницьку діяльність. 

По-третє, нормативно-правова база у сфері оподаткування в Україні є складною та 

мінливою, а окремі законодавчі акти – недостатньо узгодженими між собою. Зокрема, 

чимало правових документів мають неоднозначне або недостатньо визначене тлумачення, 

що призводить до викривлень і порушень під час застосування їх і суттєвого зниження 

привабливості української економіки для зарубіжних інвесторів. Це є досить гострою 

суперечністю, яку необхідно негайно вирішувати, у т. ч. через розгляд можливості 

скорочення податкової звітності та подовження податкового періоду [1].  

Основним недоліком чинної системи оподаткування, ми вважаємо, що вона 

орієнтована на усунення дефіцитності бюджету шляхом вилучення доходів підприємств. 

Держава в особі своїх органів створила такі величезні перешкоди, що підприємству 

виявилось дешевше і простіше працювати за непрозорими схемами. 

Усі ці суперечності викликають необхідність реформування податкової політики. 

Серед основних напрямів вирішення цих та інших проблем можна назвати: удосконалення 

інституційного середовища оподаткування, сприятливого для реалізації принципу рівності 

всіх платників перед законом; відповідальне ставлення платників до виконання своїх 

податкових зобов’язань; встановлення чітких правил регулювання взаємних зобов’язань 

держави і платників податків, дієвого контролю їхнього дотримання; приведення податкової 

політики у відповідність до пріоритетів розвитку державної соціально-економічної політики, 

за умови сприяння поступовому і стабільному економічному зростанню на інвестиційно-

інноваційній основі. 

Підсумовуючи проведений аналіз нині чинної в Україні податкової системи свідчить 

про те, що вона поки що не адекватна ринковим умовах господарювання. Забезпечення 

розвитку податкової політики можна досягти за рахунок постійного реагування, 

впровадження змін, напрямів реформування, які виникають відповідно до вимог і умов 

сьогодення. 
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Зараз спостерігається  стрімкий розвиток кавового бізнесу не тільки в нашій країні, 

але і у всьому світі. Його динамічний розвиток в Україні помітний не тільки маркетологам, 

але і звичайним споживачам цього напою. На вулицях наших міст все частіше з'являються 

нові кав'ярні, пересувні і стаціонарні точки продажу «кава з собою», спеціалізовані кавові 

магазини, де  пропонується широкий асортимент торгових марок різних видів і сортів кави. 

Це дає поштовх та привертає більшу  увагу кількості людей до споживання кави, змінює 

еталони смаків та якості і створює навколо цього напою особливий ореол – цілий окремий 

світ, спосіб життя, який ідеально вписується в сучасні реалії. 

Ринок кави є одним із швидко зростаючих ринків у світі і відображає постійні 

інновації продукту. За останні 50 років як виробництво, так і споживання кави значно зросло. 

Зараз каву виробляє більше 70 країн, і понад 50% лише три країни. Більш 20 млн. осіб в світі 

зайняті вирощуванням та торгівлею кавою. Очікується, що світовий дохід, що становив у 

2017 р. 76 млрд. дол. США, зросте до 89 млрд. дол. США до 2021 р. [1]. Попит на каву буде 

подальше зростати, що повʼязано із постійним зростанням населення, розвитком культури 

споживання кави. 

За даними Міжнародної організації з кави, споживання кави лише в двох країнах 

перевищує 10 кг на людину на рік - у Фінляндії та Швеції. Фіни щороку п'ють кави 

найбільше - приблизно 12,5 кг на людину. Північні країни складають решту провідної 

п'ятірки споживачів кави [2]. 

Сьогодні середньостатистичний українець випиває в середньому 3 кг меленої кави в 

рік. На вулиці він споживає близько 100 чашок кави. Причому споживання все більше 

зміщується на натуральну зернову/мелену каву. Майже половина споживачів на ринку 

вживають каву 1 раз на місяць, ще майже третина - 1 раз в 2-3 тижні. Десята частина 

споживачів вживають каву 1 раз в 2 місяці, 9% - 1 раз в тиждень. Лише 2% споживачів 

вживають каву більш ніж 1 раз на тиждень або щодня [3]. 

Ринок кави в Україні, незважаючи на досить значну конкуренцію, зберігає можливості 

для свого розвитку  та сприяє зростанню якості кінцевого продукту навіть в сегменті дешевої 

кави. Це стосується як збільшення обсягів виробництва кави, так і розширення мережі 

кав'ярень. Важливою причиною того, що ринок кави зберігає стійкість і можливості для 

нарощування свого потенціалу, є необхідність задоволення різноманітних потреб споживачів 

цього напою. Учасники ринку намагаються розширити коло споживачів шляхом проведення 

різноманітних рекламних кампаній, одночасно намагаючись підтримувати доступні ціни на 

свій товар. 

Український ринок кави сегментовано за напрямками збуту – це HoReCa (готелі, 

ресторани, кафе) та роздрібна торгівля. Сегмент HoReCa — а це переважно зернова кава — 
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останнім часом досить успішно розвивається. Це пов’язано зі зміною культури споживання 

кави. На нашу думку, у структурі ринку HoReCa займає більше 15% з тенденцією зростання. 

Щодо роздрібної торгівлі (супермаркети, лінійний роздріб та open-market), то найбільша 

частка (близько 50%) припадає на супермаркети [4]. 

Ринок кави в Україні поступово насичується, швидко зростає пропозиція на ринку 

разом з чим загострюється і конкуренція на ньому, що позитивно відбивається на загальному 

рівні якості продукції. Імпортна продукція становить основу українського ринку зернової 

обсмаженої і меленої кави. Однак частка продукції вітчизняного виробництва на ринку 

демонструє збільшення. В I пол. 2018 р. вона склала 39,9% (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – ТОП 20 брендів зернової/меленої кави згідно з опитуванню споживчих 

переваг в Україні в 2018 р. * 

*Джерело: [5] 

 

Як видно з рисунку лідером в Україні є торгова марка «Jacobs», яка набрала найвищу 

кількість балів. Також в трійку входить «Lavazza»(Штраус Україна) та «Кава зі Львова». 

Торгова марка «Галка» набрала лише 0,92 бали. 

В Україні, як показує аналіз ринку кави, є як великі виробники кави, продукція, яких 

добре відома і користується попитом у споживачів, так і невеликі. Зокрема, за різними 

оцінками ринок кави обслуговує понад півтори тисячі великих і дрібних операторів. Серед 

найбільш відомих в Україні торговельних марок, що спеціалізуються на виробництві кави, 

можна виділити, зокрема, такі: ТМ Галка, ТМ Віденська кава, ТМ Жокей (ТОВ Ексімтрейд). 

Більша інформація про найбільших виробників кави в Україні подано в таблиці 1 

Таблиця 1 – Найбільші торговельні марки, що спеціалізуються на виробництві кави в 

Україні у 2019 році* 
Торгова марка Назва 

підприємства 

Основний вид діяльності та асортимент 

ТМ Галка СП «Галка» кава натуральна мелена, кава натуральна в зернах, кава 

натуральна розчинна в 50, 100 грамової і разовій упаковці, 

кавові-напої розчинні, капучино, кава з вершками, фіто-чаї, 

розчинний цикорій. Компанія також займається імпортом 

зеленої кави. 

ТМ Віденська кава ТОВ Віденська 

кава 

переробка і реалізація кави, а також послуги по фасуванню 

продуктів. Компанія також займається імпортом зеленої кави. 

Продуктивність компанії до 350 т. на місяць 

ТМ Жокей ТОВ Ексімтрейд імпорт, виробництво та фасування чайної і кавової продукції 

ТМ MacCoffee, 

Петровская Слобода, 

MacFito, MacChocolate 

ТОВ "ФЕС УКР" виробництво і реалізація розчинних напоїв: кавових, чайних і 

какао напоїв, цикорію та натуральної і розчинної кави. 

ТМ Jacobs ПрАТ «Монделіс 

Україна» 

Асортимент продукції: Jacobs Monarch, Jacobs Monarch 

Decaffeinated, Jacobs Aroma, Jacobs Espresso, Jacobs Cronal 

Gold, Jacobs Cappuccino, Jacobs Ice Coffee 

ТМ NESCAFÉ, Coffee-

mate, Nesquik 

Nestle виробництво і реалізація какао напоїв і розчинної кави. 

«FORT», «Roberto 

TOTTI», «Черная Карта» 

Strauss Group кава натуральна мелена, кава натуральна в зернах, кава 

натуральна розчинна 
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*Джерело: складено автором за [6] 

Центром виробництва натуральної кави в Україні є місто Львів. Найбільшими 

виробниками натуральної кави в Україні є СП ТОВ «Галка Лтд», на частку якого припадає 

більше 50% загального обсягу виробленої натуральної кави, та ТОВ «Віденська кава», яке 

знаходиться також у Львові. 

В структурі продажів категорії кави найбільшу частку займає сегмент натуральної 

(мелена і в зернах) кави, який має 36% частки в натуральному вираженні. На частку 

розчинної кави припадає 26% , кава-мікси займають 34% частки ринку, кавові суміші, 

займають лише 4% частки на ринку. 

У 2017 році в порівнянні з 2016-м найбільше зростання продажів в категорії показує 

натуральна кава: 12% в натуральному і 8% в грошовому вираженні. Продажі кава-міксів в 

натуральному вираженні не змінилися, але виросли на 8% в грошовому вираженні за рахунок 

зростання ціни за кілограм на 8%. У свою чергу, продажі розчинної кави скоротилися на 2% 

в натуральному вираженні, але виросли на 1% в грошовому. 

В Україні значна частка споживання зернової / меленої кави доводиться на сегмент 

HoReCa (готелі, ресторани, кафе). Ця частка продовжує постійно збільшуватися на тлі 

зростання і розвитку ринку громадського харчування, ресторанного бізнесу, стріт-фуду.  

Серед каналів найбільшу частку в продажах кави займають гіпер/супермаркети – 43% 

в натуральному вираженні і 45% в грошовому. У 2017 році продажі в цьому каналі виросли 

на  1% в натуральному вираженні і на  3% в грошовому. У 2017 році найбільш сильне 

зростання продажів показали мінімаркети: 10% в натуральному і 12% в грошовому 

вираженні, що в результаті підвищило важливість даного каналу для категорії (до 9% в 

натуральному вираженні) [7]. 

Підсумовуючи вище наведене, можемо зробити висновок, що ринок кави останнім 

часом стрімко розвивається, а кава поступово переходить зі списку необов'язкових продуктів 

до переліку щоденних напоїв, тому на рівень його споживання будуть менше впливати 

можливі кризові явища в економіці. При виборі конкретного виду кави, покупці в Україні 

орієнтуються спочатку на свої смакові уподобання, а потім - на країну-виробника, репутацію 

бренду і ціну. Поширення в Україні моди на споживання кави, якому сприяють проведені 

провідними брендами рекламні кампанії за допомогою всіх доступних інформаційних 

каналів, буде каталізатором подальшого розвитку даного ринку. 
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За сучасних умов децентралізації є нагальна потреба в певному реформуванні всієї 

системи державного управління в Україні, вимагає впровадження в діяльність цих органів 

нових методів управління заснованих на лідерстві. Важливим аспектом та засобом більш 

ефективного проходження реформування державного управління є використання потенціалу 

трансформаційного лідерства для збудження рушійних сил модернізації державної служби. 

Вимоги до професійно-психологічних якостей посадових осіб місцевого самоврядування 

України законодавством не закріплені. Це призводить до того, що суб’єкти місцевого 

самоврядування, повинні поєднувати в собі як якості керівника так і лідера. Саме 

трансформаційні лідери мають ініціювати процес руйнування застарілих методів, традицій, 

правил і моделей поведінки з метою позитивного прийняття нових в умовах, що змінилися.  

Останнім часом в Україні вагоме значення приділяється проблемі місця та ролі 

лідерства на державній службі. Важливим аспектом вирішення цієї проблеми є ефективність 

управлінської діяльності, оскільки саме від ефективності багато в чому залежить 

функціональна та інституційна спроможність державної служби. Тому для реалізації цього 

завдання необхідні державні службовці, здатні вибудовувати оптимальні, з позиції суб’єкта і 

об’єкта управлінської діяльності, міжособистісні взаємозв’язки, які характеризуються 

високим рівнем відповідальності щодо якості реалізації соціальної функції державного 

управління. 

Більшість посадових осіб місцевого самоврядування  не готові бути лідерами, вони не 

мають відповідних знань та вмінь щодо його формування й розвитку. Унаслідок цього 

питання про лідерство виникає не випадково, так як ефективне лідерство є одним з 

управлінських компонентів, який сприяє максимальної оптимізації процесу управління. З 

метою ефективної модернізації державного управління необхідне реформування системи 

державного управління, концептуальними засадами якого є зростання професіоналізації, 

прозорості, адміністративної культури та правової захищеності державних службовців, та 

розвиток їх лідерського потенціалу для забезпечення впровадження реформ, проголошених 

Президентом України. 

При правильному застосуванні лідерства, як феномена управління групою, можливо в 

майбутньому забезпечити ефективність та направленість на досягнення спільних інтересів. 

Тому особи місцевого самоврядування повинні постійно розвивати й удосконалювати свою 

лідерську компетентність. Саме вона допоможе їм стати реальними лідерами не лише для 

свого підлеглого колективу як творчої команди, а й для жителів громади — своїх надійних 

союзників та партнерів, зацікавлених у щоденній співпраці щодо вирішення їх нагальних 

проблем. 

Уряд України продовжує модернізувати свій підхід до управління людськими 

ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування з метою 

приведення їх у відповідність до принципів та стандартів Європейського Союзу та 

євроатлантичної спільноти. Один з ключових аспектів цієї модернізації стосується розвитку 

лідерів – керівників усіх рівнів на державній службі, й особливо – вищого корпусу, які 

повинні бути спроможними та відповідальними за впровадження змін в процесі 

реформування державного управління. Керівники на державній службі мають відігравати 

провідну роль під час реформ, бути її провідниками, лідерами.. Якщо керівники не 

приділятимуть належної уваги реформі, то таке ж ставлення до неї буде і у політиків, 

громадськості [1]. 
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Однією з нагальних цілей на шляху реформування державної служби є розділення 

політичних та адміністративних посад, що є необхідною умовою розвитку професійної, 

етичної, політичної державної служби. Профіль компетенцій лідерства є одним з 

інструментів, який фіксує відмінність між цими посадами шляхом визначення очікуваних 

вимог саме щодо державних службовців – тих, хто займає адміністративні посади. Важливо, 

аби керівники на державній службі в Україні мали необхідні навички для підтримки та 

розвитку професійної державної служби. Розвиток сталої спроможності до лідерства є 

однією з необхідних умов для розвитку професійної державної служби [2]. 

Протягом останніх років опубліковано низку робіт вітчизняних вчених та фахівців з 

проблематики лідерства в державній службі. У теорії державного управління термін 

―лідерство‖ розглядається як управлінські взаємовідносини між керівником і підлеглими, 

засновані на ефективному поєднанні різних джерел влади і спрямовані на спонукання людей 

працювати на досягнення поставлених цілей [3; 4]. Лідерство в державній службі – це 

управлінський статус особи, що наділена спеціальними якостями, які допомагають їй у 

процесі групування людей для визначення та досягнення спільних цілей. На ефективність 

лідерства впливають особистісні якості, потреба в яких зумовлена специфікою роботи й 

особливостями поставлених завдань та цілей. При цьому необхідне поєднання особистісних 

рис із професійною компетентністю [2]. 

Важливою складовою лідерства в державному управлінні є компетентність 

державного службовця, орієнтована на виконання функцій і завдань державного управління. 

Професійні компетенції державних службовців мають свої особливості, свою специфіку, як-

от: персональна відповідальність за прийняті управлінські рішення, їхня висока соціальна 

значущість, необхідність мати широкий спектр знань у різних галузях. Важливо, що 

професійні компетенції державних службовців мають публічний ефект і вони оцінюються 

суспільством, громадянами [5]. 

Керівники на державній службі в Україні відіграють важливу роль у скеровуванні та 

впровадженні реформи державної служби. Саме тому важливо, аби на державній службі 

були можливості для навчання та розвитку з метою підтримки керівників у виконанні ними 

ролі лідерів, вони  повинні володіти необхідними компетенціями щодо набуття лідерських 

навичок та підвищення своєї кваліфікації відповідно до вимог часу. Відтак ключовими 

групами компетенцій лідерів на державній службі в Україні визначені наступні: здатність 

керівників управляти з орієнтацією на результат, аналітичне мислення та стратегічне 

планування, відповідальність за управління людськими ресурсами та навичок. Саме тому 

необхідно, аби на державній службі були створені можливості для навчання та розвитку з 

метою підтримки керівників у виконанні ними ролі лідерів.  

Залежно від рівня розвитку управлінської компетентності керівників ефективними 

бувають різні стилі лідерства, що розрізняються за домінуючими практиками комунікації з 

підлеглими, загальним рівнем кваліфікації і прагненням групи до зростання. На нашу думку, 

сучасний керівник на державній службі повинен навчитися застосовувати будь-який стиль 

керівництва, адекватний цілям, які стоять перед робочою групою, і її особливостям – 

кваліфікації, відповідальності, потребам і тим самим:  виробляти ціннісні установки і 

особисті цілі;  планувати поточну діяльність і етапи саморозвитку; регулярно аналізувати 

досягнуті результати;  розвивати комунікативні вміння: слухати, читати, говорити, писати;  

розвивати спостережливість, уміння розбиратися в людях;  щодня вибирати час для роздумів, 

записувати свої думки;  розширювати спілкування з людьми інших професій;  вчиться 

зосереджуватися на головному;  бути рішучим, наполегливим і наполегливим; постійно 

шукати нові можливості, проявляти ініціативу. 

Підсумовуючи вище викладене, можна припустити, що лідерство є одним із 

механізмів регулювання відносин між людьми, соціальними групами, інститутами 

суспільства. Сутність його полягає у  відносинах панування, підлеглості, впливу, 

наслідування тощо. Отже, справжній лідер – це командний гравець, тому на перше місце 

серед складових лідерської компетентності виходять здатності до колективної взаємодії. 

Можемо стверджувати, що реалізація основних напрямків лідерства державних службовців є 

пріоритетною і має набути обов’язкового характеру для посадових осіб та представників 
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місцевого самоврядування, стати основою безперервного процесу з удосконалення їх 

професіоналізму.  
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Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна тенденція до зменшення 

частки власних доходів у структурі доходів місцевих бюджетів і збільшення кількості 

дотаційних бюджетів. Недостатність власних стабільних джерел доходів значно обмежує 

вплив місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток регіонів. Тому розширення 

та оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим завданням, 

вирішення якого сприятиме підвищенню рівня фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування і якісному виконанню покладених на них завдань і функцій. Питання 

удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів та пошук резервів їх 

збільшення є надзвичайно актуальним в умовах розширення повноважень, якими 

наділяються органи місцевого самоврядування. 

Питання місцевих бюджетів, зокрема формування їх дохідної частини, висвітлювалися 

у працях науковців: О.П. Кириленка, С.А. Буковинського, В.І. Кравченка, В.М. Опаріна, І.Я. 

Чугунова. Однак сучасні реалії вимагають пошуку нових підходів до визначення місця і ролі 

місцевих бюджетів, формування їх дохідної бази. 

Відповідно до ст. 5 Бюджетного Кодексу України структура бюджетної системи 

України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є 

бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого 

самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад 

сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних 

територіальних громад [1]. 

Місцеві бюджети – це сукупність фінансових ресурсів, якими розпоряджаються органи 

місцевої влади для виконання покладених на них завдань і функцій. Обсяги місцевого 

бюджету, величина податкового навантаження і структура бюджетних витрат певним чином 

впливають на динаміку виробництва, рівень зайнятості населення і загалом соціально-

економічний стан відповідної території. 

http://www.center.gov.ua/attachments/article/.....pdf
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Статтею 64 БКУ визначається склад доходів загального фонду бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та 

Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

До доходів загального фонду бюджетів міст належать: 

- 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, 

визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Кодексу); 

- 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, 

визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Кодексу; 

- 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; 

- 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за 

спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення 

- 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину); 

- інше [1]. 

Роль і значення місцевих бюджетів в економічній системі держави безпосередньо 

зумовлені типом економічної системи, обраними цілями та пріоритетами суспільного 

розвитку [2, с. 218]. 

Роль місцевих бюджетів є багатогранною, адже саме вони виступають: 

 - важливим чинником економічного розвитку і фінансової стабільності; 

 - важелем здійснення перерозподільних процесів; 

 - фінансовою базою місцевого самоврядування; 

 - інструментом реалізації державної регіональної політики; 

 - планами формування і використання фінансових ресурсів територіальних утворень; 

 - головним джерелом фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого 

господарства, вирішення місцевих проблем; 

 - основою забезпечення конституційних гарантій, вирішення соціальних проблем, 

піднесення рівня добробуту населення  

Особливістю місцевих бюджетів є те, що: 

 - вони відображають певну, чітко обмежену, частину грошових відносин, які 

функціонують на окремій території; 

 - забезпечують матеріальну незалежність органів місцевого самоврядування і 

безпосередньо їм підпорядковані; 

 - усі їхні ланки органічно пов’язані не тільки між собою, а й з установами та 

підприємствами всіх форм власності, які функціонують на території регіону [3]. 

Місцеві бюджети в розвинених країнах поповнюються переважно за рахунок 

податкових надходжень. Зокрема, у країнах-членах ЄС податкові надходження становлять 

близько 70%, у Швеції та Данії – понад 80%. Місцеві податки утворюють близько 60% 

прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії, 38% – в Італії, 

45% – в Австралії, 44% – в Норвегії. В Україні частка місцевих податків і зборів у доходах 

місцевих бюджетів значно менша і становить 5-7%. Саме тому існує нагальна потреба 

реформування системи місцевих податків, щоб вони стали найвагомішим джерелом доходів 

у місцевих бюджетах, яким вони є у розвинених демократичних країнах [4]. 

З метою зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів доцільно вжити такі заходи [5, с. 

129]: 

- перерозподілити частину надходжень з державного до місцевих бюджетів, зокрема, 

частину податку на прибуток підприємств, частину ресурсних платежів, збір за забруднення 

навколишнього природного середовища; 

-  запровадити автоматичну систему індексації розміру податків з жорсткими ставками 

(передусім, стосовно єдиного податку); 

 - прорахувати можливості зменшення частки трансфертів і збільшення частки цільових 

суб- венцій у трансфертах з Державного бюджету України; 
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-  дотримуватися цільового та ефективного витрачання коштів місцевих бюджетів, 

особливо із бюджету розвитку; 

- необхідно активно залучати інвестиції в інтелектуальний розвиток, тобто підвищувати 

кваліфікацію діючих кадрів. 

Таким чином, зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування 

ґрунтується на наданні їм широких повноважень для досягнення реальної бюджетної 

самостійності і фінансової децентралізації через удосконалення системи регулювання 

міжбюджетних відносин, посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів, підвищення 

ефективності управління коштами місцевих бюджетів та посилення контролю і 

відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства; відстеженню невідповідності 

між зобов’язаннями за видатками та джерелами фінансування, а також підвищенню стимулів 

у місцевих органів влади для гарантування надходжень до бюджету. 
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Складні та масштабні трансформаційні процеси в Україні диктують свої правила 

учасникам фінансової сфери. Застосування нових підходів у діяльності допоможе 

забезпечити їх надійність та  стабільність, підвищити якість послуг. Стратегічний курс 

України на євроінтеграцію у поєднанні з кризовими ситуаціями, зумовленими зовнішніми та 

внутрішніми чинниками, вимагають посилення значення бюджетного регулювання 

соціально-економічного розвитку в поєднанні з ринковими важелями й інструментами. 

За сучасних умов суб`єктам господарювання притаманна самостійність та власна 

відповідальність підприємств за ефективні результати фінансово-господарської діяльності. 

Отже, виникає об`єктивна потреба у безперервному контролі, аналізі й прогнозуванні змін 

фінансового стану та  можливостей підприємства  на майбутнє. Управління підприємством 

повинно постійно вдосконалюватись враховуючи світовий досвід, новітніх теоретичних і 

практичних досягнень у  сфері менеджменту.  

Найбільш поширеним та ефективним методом фінансового управління, інструментом 

управління, орієнтованим на досягнення кінцевих цілей діяльності підприємства та його 

підрозділів, є бюджетування –  процес розробки системи  фінансових планів підприємства 

(бюджетів) задля оптимізації діяльності підприємства, підвищення ефективності управління, 
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досягнення конкретної стратегічної мети [1].  

Бюджетування як економічний метод управління підприємством застосовується давно 

– більше 20 років, проте щодо його застосування немає чіткої регламентації і цей метод не є 

обов’язковим. Впровадження системи бюджетів у підрозділах підприємств дозволяє оцінити 

якість управлінських рішень і забезпечує керуючу підсистему оперативною інформацією про 

стан справ керованої, ця інформація надходить у вигляді фінансових результатів, є 

своєчасною і чітко вказує на доцільність вкладень коштів у розвиток тієї чи іншої діяльності. 

Інакше кажучи, бюджетування виступає інструментом вимірювання результатів 

менеджменту. 

Деякі підприємства мають коштовні бюджетні системи, інтегровані з системою 

бухгалтерського обліку, інші - використовують самотужки розроблені excel-таблиці, а ще 

частина – взагалі вагається, чи потрібно витрачати кошти та робочий час на розробку та 

ведення власного бюджету. 

На відміну від бізнес-плану, який є складовою стратегії підприємства і часто 

розробляється для презентації цієї стратегії інвестору або кредитору, бюджет є деталізацією 

стратегічного плану і є інструментом управління для досягнення стратегічної мети. 

Розглянемо, більш детально, які переваги надає використання бюджетної системи.  

З позиції власника підприємства. Саме власник обирає стратегію підприємства і 

вимагає від менеджерів її реалізації. Бюджет стає і інструментом деталізації стратегії в 

оперативних планах, і інструментом контролю її реалізації. Якщо власник підприємства 

безпосередньо не є його керівником -  бюджет стає також інструментом контролю власником 

за призначеним ним керівником підприємства. Саме власник найчастіше є ініціатором 

впровадження системи бюджетування на підприємстві. 

З позиції керівника підприємства. Керівник підприємства, реалізуючи  визначену 

власником стратегію, застосовує  адміністративні та економічні методи менеджменту. 

Система бюджетування надає йому можливість включити в процес планування  менеджерів 

середньої ланки та підвищити їх відповідальність. Також керівник підприємства отримує 

механізм обґрунтування оперативних планів та їх виконання перед власником підприємства, 

який може мати завищені очікування. 

З позиції зовнішніх інвесторів та кредиторів . Впроваджена системи бюджетування на 

підприємстві надає йому певні переваги щодо отримання фінансування, тому що діяльність 

підприємства є більш прозорою, а система керування – більш досконалою. 

Таким чином, можна зробити висновки, для яких підприємств використання системи є 

необхідним : 

- для підприємств, де власник не є керівником, а управління здійснює найманий 

директор , 

- для підприємств, які мають складну організаційно-функціональну структуру – 

відокремлені підрозділи за територіальним або функціональним принципом,, 

- для підприємств, на яких проводиться реструктуризація, змінився власник або які  

мають фінансові проблеми. 

За визначенням, бюджет – це кількісний план у натуральному і грошовому вираженні, 

підготовлений і прийнятий для певного періоду функціонування об'єкта, що звичайно 

показує планову (майбутню) величину доходу, яку хочуть досягнути, витрати, що мають 

бути здійсненні протягом цього періоду, ресурси, які необхідно залучити для досягнення 

такої мети [2]. 

Незалежно від сфери діяльності й масштабів організації, бюджет виконує такі 

завдання [3]: 

- забезпечує чіткість та цілеспрямованість діяльності організації, ритмічність та 

безперервність виробничо-господарських процесів; 

- створює об'єктивну основу для оцінки результатів діяльності організації загалом 

та її підрозділів; 

- визначає обсяги, структуру витрат і джерела їх покриття; вказує напрями економії 

витрат і збільшення надходжень; 

- є засобом координації діяльності різних підрозділів організації, спрямованої на 
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досягнення загальних результатів; 

- забезпечує цільове використання коштів і протидіє їх безгосподарському 

використанню; 

- сприяє делегуванню повноважень і посилює мотивацію управлінців; сприяє 

розвитку внутрішнього моніторингу – постійного спостереження за формуванням ресурсів 

організації та їх розподілу. 

Впровадження на підприємстві бюджетування означає не тільки складання системи 

бюджетів, а й здійснення постійного контролю за їх виконанням, аналізу поточної ситуації та 

внесення корегування до бюджетів у ході їх виконання залежно від змін у діяльності 

підприємства та кон'юнктури ринку. Бюджетування сприяє виявленню слабких ланок у 

фінансовому забезпеченні та в організаційній структурі підприємства, вирішенню проблем 

комунікації та розподілу відповідальності між окремими підрозділами й учасниками 

виробничого процесу, забезпеченню належної планової дисципліни. Саме бюджетний процес 

дає змогу вчасно виявити неузгодженість у діяльності окремих підрозділів підприємства, 

неефективне використання ресурсів, низький рівень управління запасами чи грошовими 

коштами [4]. 

Бюджетування діяльності підприємств дозволяє створити ефективну систему 

управління фінансами; підвищити інвестиційну  привабливість; оптимізувати доходи й 

витрати в цілому; отримувати консолідовану звітність; розраховувати й оцінювати 

показники  ліквідності та рентабельності підприємств; підвищити ефективність управління в 

цілому [5]. Процес бюджетування охоплює діяльність усіх структурних підрозділів і всі 

аспекти діяльності підприємства. Бюджети складають як для окремих структурних 

підрозділів, так і для підприємства в цілому.  

Проблеми, з якими часто стикаються підприємства при впровадженні бюджетної 

системи: 

- необхідність розробки структури бюджету та бюджетних форм, які найбільше  

відповідають специфіці підприємства, його структурі, напрямкам діяльності,  особливостям 

управління; це досить складний процес, навіть при використанні готового програмного 

забезпечення, яке претендує на універсальність;  

-  необхідність розробки бюджетної процедури, яка охоплює всі задіяні підрозділи і 

процеси планування, контролю та корегування бюджетів; ці процедури повинні бути 

оперативними, щоб забезпечити своєчасне надання інформації керівництву, яке буде 

приймати рішення,  

- необхідність досягти відповідального ставлення до розробки та виконання 

бюджету щодо строків та обґрунтованості всіма задіяними робітниками; це досягається як 

адміністративними, так і економічними методами.  

Без вирішення цих проблем бюджетна система підприємства не надасть переваг, про 

які зазначено раніше, і виконана робота буде марною. При ефективному застосуванні 

системи бюджетування підприємств останні отримують дієвий інструмент оперативного 

управління. Його використання наддасть можливість планувати фінансово-господарську 

діяльність та спрямовувати її на досягнення економічного результату, 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ ДЛЯ 

ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Нехай В.В. 

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

 

Під час збиральної кампанії роль транспортно-логістичної системи набуває особливої 

уваги. В першу чергу це стосується ефективності використання транспортних засобів. 

Практичний досвід свідчить, що потреба у вантажних автомобілях у період збирання 

врожаю збільшується у 2-2,5 рази [1]. Здійснити процес збирання та доставки врожаю у 

найкоротший термін можливо завдяки раціональній організації збирально-транспортних 

процесів і оперативному керівництву та контролю за перебігом перевезень врожаю.  

В період збирання врожаю щодня через керівників, фахівців, працівників виробничих 

структур сільського господарства проходить значний обсяг інформації, від повноти і якості 

якої залежить ефективність оперативного управління ходом робіт в рослинництві і, 

відповідно, рівень використання машино-тракторного парку на різних технологічних 

операціях. 

При визначенні оптимальних альтернатив існують відмінності особистих оцінок, крім 

того, типовим ускладненням є середовище, в якому приймаються рішення. В ході оцінки 

альтернатив і прийняття рішень, керівник повинен прогнозувати можливі результати в 

різних природно-кліматичних умовах.  

При формуванні та використанні транспортного парку аграрних підприємств необхідно 

враховувати особливості галузі: сезонність виробництва, складні дорожні умови, значні 

відстані, повторюваність перевезень тощо. Ці чинники зумовлюють підвищені вимоги до 

транспортного забезпечення сільського господарства [2]. 

У реальності через погодні умови, під час прийняття оперативних управлінських 

рішень розробляються дії безпосереднього управління технологічними процесами. Для цього 

використовується оперативна інформація про фактичний стан внутрішнього та зовнішнього 

середовищ, аналізуються очікувані погодні умови. 

Загальною передумовою для застосування нечітких систем управління є наявність 

невизначеності, яка пов'язана з відсутністю інформації, складністю системи і неможливістю 

або недоцільністю її опису традиційними методами, або наявність лише інформації якісного 

характеру, що призводить до певного рівня невизначеності. 

Задачі з невизначеністю можна звести до двох груп: 

- задача зі стохастичною невизначеністю. Невідомі чинники – випадкові величини, 

статистичні характеристики яких відомі. 

- задачі де невизначені фактори не мають імовірнісного характеру, тобто їх не можна 

вважати випадковими в звичайному сенсі слова. 

За допомогою нечіткої логіки стало можливим застосування експертних знань (оцінок) 

відносно розвитку процесів і систем, що являють собою задачі другої групи. 

Оперативне планування збиральної кампанії здійснюється в мінливій ситуації, 

обумовлюється дуже стислим терміном збирання врожаю. Для прийняття рішення необхідно 

визначити взаємодію параметрів які слід враховувати в оперативному управлінні 

збиральною компанією. Структурна схема  нечіткої системи оперативного управління 

збиральною кампанією може бути представлена наступним чином (рис. 1). 

Для забезпечення надійної, якісної організації та управління збирально-транспортними 

процесами необхідно виділити фактори за ступенем їх об’єктивного впливу на 

функціонування системи збирання врожаю. Роль окремого параметру може невиправдано 
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зростати під впливом зовнішніх факторів, які можуть носити ситуаційний, емоційний 

характер та інше. 

При проведенні аграрних робіт, певний технологічний процес може бути розпочатий в 

умовах збігу сприятливих обставин або виникнення несприятливих факторів (як, наприклад, 

зростання кількості шкідників, що викликає необхідність проводити роботи з протруювання 

культури; опади затримають початок будь-яких робіт у полі тощо).  

 

Рисунок 1 – Структурна схема нечіткої системи оперативного управління збиральною 

кампанією 

Таким чином, виходячи з умов, що відповідають певному технологічному процесу, 

враховуючи можливість зовнішнього несприятливого впливу та неможливість формалізувати 

складну багатокомпонентну систему аграрного комплексу, доцільним рішенням є створення 

системи нечіткого логічного виводу. Серед переваг його застосування можна вказати 

простоту та прозорість продукційних правил, можливість коригування на випадок 

доповнення моделі новими вхідними та вихідними змінними. Серед недоліків присутні 

суб’єктивність, що присутня експерту при створенні бази правил та встановленні вагових 

коефіцієнтів; порівняно низька точність при отриманні вихідних змінних. 
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Економічна криза в Україні, особливістю якої є те, що вона здійснюється в умовах 

глобалізації, незначної конкурентоспроможності промислових підприємств, охопила усі 

сфери і галузі в Україні. Зрозуміло, що для утримання певних сегментів ринку та 

ефективного функціонування промислових підприємств надзвичайно важливим є 

дослідження питань визначення конкурентоспроможності та системи чинників її 

забезпечення. 

Завдання підвищення конкурентоспроможності підприємств завжди були в полі зору як 

зарубіжних вчених, серед яких: Г.Л. Азоєв, І. Ансофф, Ф. Котлер, Г. Минцберг, М. Портер, 

Ф. Тейлор, А. Сміт, А. Файоль, Р.А. Фатхутдінов, Р. Уотермен, Е. Чемберлен, Й. Шумпетер, 

О.Ю. Юданов, так і вітчизняних: З.С.Варналій, В.Л. Дікань, О.В.Довгаль, Г.В. Загорій, 

О.В. Зозульов, Ю.Б. Іванов, І.О. Іртищева, С.М. Кваша, О.В. Зозульов, В.Г. Герасимчук, 

О.Л. Каніщенко, Ю.М. Лисенков, А.А. Мазаракі та інші. Не зважаючи на глибину 

проведених досліджень та фундаментальну основу робіт зазначених вчених, багато питань, 

що пов’язані з удосконаленням механізмів підвищення конкурентоспроможності в умовах 

економічної нестабільності, залишається не вирішеними внаслідок несистемного та 

епізодичного характеру їх вивчення. Важливість і значимість цих питань зумовили вибір 

теми і обумовили її актуальність. 

В умовах глобалізації світової економіки, яка змінює характер і цільові орієнтири 

міжнародної конкурентоспроможності країн, глобалізується і конкуренція українських 

товаровиробників, у яких скорочуються можливості самостійного здобуття власного 

економічного суверенітету через брак вільних ресурсів і низький поточний рівень 

міжнародної конкурентоспроможності їх продукції на світових товарних ринках. 

Погоджуємось із твердженням Таранич О.В., що умовами формування стратегії 

міжнародної конкурентоспроможності країн на галузевих і світовому ринках найближчим 

часом будуть: глобалізація, поляризація, розмивання, технізація, дерегулювання, споживання 

[1]. Вираження даних умов відбуватиметься в наступних напрямках: 

 глобалізація у двох зустрічних напрямках: глобалізація конкуренції у сфері 

пропозиції, що виражається в інтеграції планування і співробітництві підприємств на 

світовому ринку; глобалізація конкуренції шляхом гомогенізації попиту, що проявляється в 

безперервному зростанні кількості глобально діючих споживачів і збутових посередників, 

які підвищують попит на уніфіковану, стандартизовану продукцію (сировина, 

напівфабрикати, запасні частини);  

 поляризація ринків, яка виражається в прагненнях до переваги споживачів до 

дорогої, якісної продукції; або дешевої, ігноруючи продукцію середньої вартості; 

 процес розмивання галузевих меж, який відбувається у двох напрямках, по-

перше, зникають межі між різними галузями, відбувається їх інтеграція (наприклад, 

банківського і страхового секторів); по-друге, зникають внутрішньогалузеві межі 

(наприклад, в автомобілебудуванні компанії прагнуть розширити асортимент автомобілів, 

що випускаються); 

 зростання технізації у формі швидкого поширення інформаційної та 

комунікаційної технологій, що дозволяє створювати потужні інформаційно-комунікаційні 

системи, за допомогою яких усі процеси між підприємствами, торговцями, постачальниками 

і клієнтами можуть бути організовані і реалізовані швидше й ефективніше; 

 дерегулювання ринків - з кінця 1980-х – початку 90-х рр. заходи щодо 

лібералізації призвели до значних змін у різних галузях економіки і сферах суспільного 

життя; 
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 ефективність споживання продукції, яка все більшою мірою залежить від 

ефективності коопераційних зв’язків [1]. 

Сьогодні абсурдно сподіватися на існування ринку, недоступного для світових 

виробників, тому питання зміцнення конкурентоспроможності власної продукції 

потребуватиме постійних рішучих дій для подальшого вирішення, враховуючи важливість 

конкурентоспроможності, яка фактично стосується всіх сторін життя суспільства, для 

підприємств України, адже загострення конкурентної боротьби за збут продукції, за місце на 

ринку змушує підприємства постійно шукати нові збутові можливості й резерви, 

удосконалюючи технологію з метою створення якісних товарів [2]. 

Для успішних щоденних дій підприємства повинні оперативно формувати раціональні 

рішення як відповідь на зміни, що виникають у процесі їх ділової активності та подальшого 

конкурування з іноземними фірмами. Безумовно, це відповідальне обрання та вибір стратегії 

діяльності з поглибленим проникненням, розширеним використанням та опануванням ринку 

задля підвищення конкурентоспроможності та визначення обґрунтованих шляхів 

подальшого інноваційного розвитку та покращення інвестиційної привабливості.  

Крім того, важливими шляхами підвищення конкурентоспроможності українських 

підприємств на сучасному етапі мають бути: створення іміджу підприємства ―об’єктивних‖ 

цін за рахунок відповідності ціни і якості; збагачення асортименту виробленої продукції; 

заохочення покупців проведенням різноманітних акцій; удосконалення збутової логістики; 

підвищення професійності кадрового потенціалу та управлінської структури; пошук 

конкурентоспроможних вітчизняних постачальників. Отже, можна зробити висновок, що для 

динаміки розвитку України в умовах глобалізаційних процесів, конкурентоспроможність 

підприємств має велике значення, тому що лише дія у комплексі може вивести українську 

продукцію на високий рівень конкурентоздатності.  

Українські підприємства, маючи потенціал та всілякі можливості для підвищення 

конкурентоспроможності своєї продукції, тим самим заволодіють провідними і 

домінуючими  позиціями на українському ринку з урахуванням гармонізованої системи 

управління конкурентоздатністю на стадіях розробки (створення) нових видів продукції, 

виробництва та збуту. Але, реалізація зазначеного напрямку можлива за допомогою 

наступних дій: по-перше, удосконалення організаційної структури маркетингової служби 

підприємства, виробничої  системи якості, зазначення чітких функціональних завдань й 

обов'язків усього колективу; по-друге, комплексного охоплення у межах єдиної 

управлінської стратегії всіх детермінант та напрямків маркетингових досліджень (продукції, 

цін, ринків, реклами, інформаційної бази), чіткої орієнтації на розв'язання завдань 

підвищення конкурентоспроможності та оволодіння ринками збуту. 

Погоджуючись із думками науковців та посилаючись на досвід вітчизняних 

підприємств, вважаємо за необхідне українським товаровиробникам створити спеціалізовану 

службу маркетингу задля ефективного дослідження ринку, діагностування та прогнозування 

зовнішнього середовища; підвищення рівня інвестиційної привабливості, залучення 

іноземних інвесторів. 
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Сьoгoдні в Україні на фoні активних прoцесів рoзвитку відносин між державою та 

громадянином відбувається підпорядкуваання діяльності державних інститутів потребам 

реалізації та захисту прав людини. Запровадження нової системи функціонування органів 

публічної влади як комплексу дій із забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг є ключовою задачею 

публічного управління. Сучасна держава не керує суспільствoм, а надає йoму пoслуги. Саме 

тoму перед oрганами державнoї влади й oрганами місцевoгo самoврядування актуальнoю 

пoстає пoтреба в підвищенні якoсті адміністративних пoслуг.  

Ствoрення зручних і дoступних умoв для oтримання грoмадянами адміністративних 

пoслуг є oднією з гoлoвних задач, щo має вирішуватися oрганами державнoї влади та 

місцевoгo самoврядування. Адже саме за якістю пoслуг кoжен грoмадянин oцінює турбoту 

влади прo ньoгo. Реалізація цієї задачі oсoбливo актуальна для України, де система надання 

адміністративних пoслуг є непрoзoрoю, нераціoнальнoю та такoю, щo не врахoвує інтереси 

грoмадян.  

Прoтягoм oстанніх рoків теoрія адміністративних пoслуг в Україні зазнала суттєвoгo 

рoзвитку. За цей час вoна прoйшла шлях від перших спрoб теoретичнoгo oсмислення 

прoблематики дo відoбраження в законодавчих актах. У 2012 рoці булo ухваленo Закoн 

України «Прo адміністративні пoслуги» [1].  

Аналіз дoсліджень засвідчив, щo прoблема надання адміністративних пoслуг є 

надзвичайнo гoстрoю і дoсліджується в працях багатьoх українських вчених та практиків. 

Серед них мoжна виділити праці В. Білоус, І. Кoліушка, В.Тимoщука та ін. 

Метoю рoбoти є аналіз oсoбливoстей надання адміністративних пoслуг в Україні. 

Адміністративну пoслугу мoжна рoзглядати в двoх аспектах: 

а) як публічнo-владну діяльність адміністративнoгo oргану спрямoвану на 

забезпечення (юридичне oфoрмлення) умoв для реалізації прав фізичнoї абo юридичнoї 

oсoби, яка здійснюється за заявoю цієї oсoби; 

б) як результат публічнo-владнoї діяльнoсті адміністративнoгo oргану, спрямoванoї на 

забезпечення (юридичне oфoрмлення) умoв для реалізації суб’єктивних прав фізичнoї абo 

юридичнoї oсoби, яка здійснювалась за заявoю oсoби [2]. 

Актуальне oфіційне визначення «адміністративнoї пoслуги» пoдається в Закoні 

України «Прo адміністративні пoслуги»: «адміністративна пoслуга – це результат здійснення 

владних пoвнoважень суб’єктoм надання адміністративних пoслуг за заявoю фізичнoї абo 

юридичнoї oсoби, спрямoваний на набуття, зміну чи припинення прав та/абo oбoв’язків такoї 

oсoби відпoвіднo дo закoну» [1].  

Основою доктрини адміністративних послуг є концепція служіння держави (влади) 

людині (суспільству), тому категорія «послуг» у своїй основі має те саме навантаження, що й 

у приватному секторі, – це діяльність щодо задоволення певних потреб особи, яка 

здійснюється за зверненням цієї особи [3, с. 9]. За позицією В. Тимощука для підвищення 

ефективності виконання завдань місцевого самоврядування та держави доцільно 

використовувати поняття «публічні послуги», тобто всі послуги, які надаються публічним 

сектором і за надання яких відповідальність несе публічна влада.  
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І. Коліушко стверджує, що прикметник «адміністративні» характеризує владно-

публічну (адміністративну) природу діяльності щодо надання цих послуг [2, с. 117]. 

Oзнаками адміністративних пoслуг, гoлoвними з яких є: 

- Заявний характер (тoбтo oсoба звертається за oтриманням такoї пoслуги для себе 

(при цьoму заява мoже пoдаватися і представникoм oсoби); 

- владнo-мoнoпoльний характер (тoбтo змістoм і результатoм пoслуги є прийняття 

владнoгo рішення/вчинення реєстраційнoї дії. В ідеалі пoслуга пoвинна мати завершений 

вигляд (результат), а не пoдрібнюватися на пoгoдження/затвердження/надання виснoвків. 

Мoнoпoльність oзначає, щo oсoба не мoже oтримати таку пoслугу (рішення, дoкумент) в 

жoднoму іншoму місці/в іншoгo суб’єкта. 

Адміністративні пoслуги – це публічні пoслуги, які надаються oрганами викoнавчoї 

влади та oрганами місцевoгo самoврядування, іншими упoвнoваженими oсoбами, і надання 

яких пoв’язане з реалізацією владних пoвнoважень (тoбтo прийняттям рішень / вчиненням 

дій тoщo).  

Неадміністративними є пoслуги, які не пoв’язані з прийняттям владних рішень 

(наприклад: oсвітні та медичні пoслуги тoщo). 

Не є адміністративними пoслугамиі тoму не мoжуть бути включені дo переліку: 

кoнтрoльнo-інспекційна діяльність (без звернення заявника-адресата); фактичні дії (без 

пoтреби прийняття адреснoгo (персoніфікoванoгo) рішення. Наприклад, «гаряче харчування 

для безпритульних oсіб»); oкремі прoцедурні дії, щo не пoрoджують прямих правoвих 

результатів (наприклад, «прийняття заяв», «реєстрація вхіднoї/вихіднoї кoреспoнденції» 

тoщo); звернення, не пoв’язані з суб’єктивними правами oсoби. 

Надання адміністративних послуг повинно бути максимально децентралізованим з 

метою їх наближення до мешканців конкретної адміністративно-територіальної одиниці. 

Запровадження надання послуг повинно відбуватися в найефективнішій формі надання 

адміністративних послуг. Зокрема, однією з таких форм є впровадження універсамів послуг 

як організації надання всіх або найбільш поширених адміністративних послуг певного 

адміністративно-територіального рівня в одному приміщенні [3]. 

Кабінетом Міністрів визначено критерії, які мають вхoдити дo стандартів надання 

адміністративних пoслуг: 

1) результативнoсті (спрямoваність на пoзитивне вирішення справи); 

2) свoєчаснoсті (надання адміністративнoї пoслуги у терміни, oбумoвлені у 

нoрмативнo-правoвих актах, та встанoвлення у закoнoдавстві oбґрунтoваних термінів); 

3) дoступнoсті; 

4) зручнoсті oрганізації надання адміністративних пoслуг, щo включає: мoжливість 

вибoру альтернативнoгo спoсoбу звернення за наданням адміністративнoї пoслуги (пoштoю, 

електрoннoю пoштoю); надання адміністративних пoслуг за принципoм «єдинoгo вікна»; 

зручний графік приймання спoживачів; зручний пoрядoк oплати адміністративних пoслуг 

тoщo; 

5) відкритoсті інфoрмації щoдo адміністративних пoслуг.  

6) прoфесійність, щo передбачає наявність у працівників адміністративних oрганів 

відпoвідних знань та навичoк, щo виявляється у тoчнoму викoнанні oбoв’язків, наданні 

кoнсультацій тoщo. 

Oтже, адміністративні пoслуги слід рoзглядати як oдині з пoкажчиків рівня 

дoскoналoсті існуючoї мoделі взаємoвіднoсин oрганів викoнавчoї влади з грoмадянами. 
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Большая часть нынешней поддержки женского предпринимательства в Германии 

направляется Bundesweite Gründerinnenagentur (BGA, Национальное агентство женских 

стартапов) [1]. Оно выступает в качестве центральной сети женского предпринимательства, 

содействуя и направляя женщин-предпринимателей в национальные и государственные 

программы поддержки. Как централизованное учреждение оно объединяет все 

соответствующие компетенции и услуги и обеспечивает регулярный поток информации и 

знаний о предпринимательской деятельности женщин в Германии. 

До создания Национального агентства женских стартапов (Агентства) вопросами 

развития женского предпринимательства в Германии занимались различные министерства. 

Совместное министерское финансирование Национального агентства женских стартапов в 

настоящее время означает, что в Германии существует единое государственное учреждение, 

занимающееся предпринимательской деятельностью женщин. Деятельность Агентства 

финансируется тремя федеральными министерствами: Федеральным министерством 

образования и науки, Федеральным министерством по делам семьи, пожилых людей, 

женщин и молодежи, Федеральным министерством экономики и технологий; и Европейским 

социальным фондом.  

Основная миссия Агентства – способствование дальнейшему развитию 

экономического потенциала женщин в Германии; цель – создание атмосферы, в которой 

женщины могли бы начать бизнес, и в среднесрочной перспективе увеличить долю женщин-

предпринимателей в стране [2]. Достижение данной цели раскрывается в реализации 

инициатив по ряду направлений (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Основные направления деятельности  
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женского предпринимательства, женские бизнес-центры, а также государственные и частные 

агентства по развитию бизнеса. Поддержка женщин-предпринимателей осуществляется 
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через эти партнерские сети, в то время как региональные и национальные отделения в 

основном координируют коммуникацию (например, средства массовой информации) и 

политическую деятельность [2]. 

Национальное агентство женских стартапов активно работает на уровне 

национальной политики, на уровне региональной политики и взаимодействует со многими 

социальными партнерами на местном уровне. Национальное агентство женских стартапов 

содержит базу данных с более чем 350 зарегистрированными ассоциациями, центрами, 

рабочими группами и женщинами-предпринимателями в качестве сетевых возможностей для 

(будущих) женщин-предпринимателей и владельцев бизнеса по всей стране (bga Netzwerke). 

Предоставляется помощь по разным отраслям и этапам предпринимательства. Региональные 

центры Национального агентства женских стартапов созданы во всех федеральных землях и 

предоставляют (потенциальным) женщинам-предпринимателям возможности для создания 

местных сетей (bga Regionalverantwortliche). 

Головной офис Агентства находится в Штутгарте в Министерстве экономики. Он 

выполняет функции на национальном уровне, включая сбор информации, агентские и 

консультационные услуги. Региональные отделения существуют во всех федеральных 

землях и расположены в разных учреждениях, которые отбираются в рамках открытого 

тендера. В обязанности региональных отделений входит разработка и координация программ 

поддержки и увязка региональных мероприятий с национальными действиями. 

Агентство объединяет программы, информацию и услуги в отношении женского 

предпринимательства, предоставляемые различными инициативами на уровне земель или 

федеральном уровне. Оно ориентировано на потенциальных женщин-предпринимателей и 

действующих женщин-предпринимателей. Поддержка оказывается женщинам, работающим 

во всех секторах промышленности и на всех этапах развития бизнеса. Агентство 

поддерживает научные исследования и содействует развитию женского 

предпринимательства в средствах массовой информации. 

Важным инструментов работы  Агентства является его всеобъемлющий веб-портал 

www.gruenderinnenagentur.de. На портале размещается актуальная информация о таких 

мероприятиях, как торговые ярмарки, рабочие совещания и семинары, ссылки на имеющиеся 

наставничества и учебные курсы для женщин-предпринимателей, а также собраны 

исследования в области женского предпринимательства. Специализированные разделы веб-

портала также предоставляют ценные ресурсы. Например, в разделе «Онлайн-обучение» есть 

несколько модулей электронного обучения, а в разделе «Бизнес-перевод» размещена 

информация по всем вопросам, связанным с преемственностью бизнеса. В этом разделе 

Агентство стремится поощрять больше женщин проявлять интерес к преемственности 

бизнеса, больше владельцев семейного бизнеса признавать потенциал работниц и дочерей в 

качестве преемников, а также больше советников для стимулирования поддержки женщин в 

отношении передачи бизнеса. 

Важнейшим фактором успеха Агентства является его широкий охват специфических 

для женщин видов деятельности и услуг. Трехуровневая организационная модель Агентства 

дополнительно обеспечивает эффективную координацию национальной повестки дня в 

области предпринимательской деятельности женщин, а также ее общенациональное 

признание основными федеральными и региональными заинтересованными сторонами. 

Опыт Германии может быть полезен, если правительство страны желает сосредоточить 

внимание и ресурсы на поддержке женского предпринимательства. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН  

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
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Старший преподаватель кафедры экономики и управления 

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 

 

Поддержка развития женского предпринимательства в Европейском союзе 

оказывается как в рамках региональных инициатив [1], так и международных [2]. 

Результативность данных мер можно проиллюстрировать динамикой включенности женщин 

в сферу бизнеса. 

По результатам GEM 2018 самые высокие значения уровня предпринимательской 

активности женщин наблюдаются в следующих странах-членах ЕС: Эстония (14,3 %); 

Латвия (10,9 %); Словакия (9 %); Люксембург (8,6 %); Австрия (7,9 %) (рисунок 1) [3]. 

 

  

 

Рисунок 1 – Значения уровня предпринимательской активности женщин в странах-

членах ЕС в 2018 году, % 

Рассматривая динамику предпринимательской активности женщин в ЕС можно 

констатировать следующее (таблица 1) [3-8]: 

- во-первых, динамика уровня предпринимательской активности женщин за 

анализируемый период только в Латвии имеет устойчивую тенденцию к росту, в остальных 

странах она разнонаправленна; 

- во-вторых, в большинстве стран (за исключением Греции и Италии) значение 

показателя в 2018 году превысило базовое; 

- в-третьих, за анализируемый период в ЕС наблюдается тенденция к увеличению 

включенности женщин в предпринимательство. 

Важным аспектом при изучении развития женского предпринимательства является 

рассмотрение гендерного разрыва – коэффициента гендерного разрыва соответствующих 

показателей. Он отражает опережение или отставание женщин от мужчин в 
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рассматриваемом показателе развития предпринимательства, в данном случае – 

предпринимательской активности. 

Таблица  1 – Уровень предпринимательской активности женщин в странах-членах ЕС 

за 2006-2018 гг. 

Страна 2006 2010 2012 2014 2016 2018 

Великобритания 4 4 6 8 6 5,4 

Германия 3 3 4 4 3 3,3 

Голландия 4 3 7 7 9 8,3 

Греция 5 3 4 6 5 3,9 

Ирландия 4 3 4 4 7 7,5 

Испания 6 3 4 4 5 6 

Италия 3 2 3 3 3 2,8 

Латвия 4 6 8 10 10 10,9 

Словения 2 3 3 4 5 3,8 

Франция 3 4 4 4 3 5,3 

Хорватия 5 3 5 5 6 7,1 

Швеция 2 3 5 4 6 4 

Среднее значение 3,8 3,3 4,8 5,3 5,7 5,7 

Примечание: в таблице представлены страны-члены ЕС, вошедшие в периодические отчеты 

 GEM 

Гендерный разрыв предпринимательской активности в рассматриваемых странах ЕС 

на протяжение 2006-2014 гг. оставался стабильным: коэффициент находился на уровне 0,5 

(рисунок 2) [4-7]. В последующий период гендерный разрыв сократился, о чем 

свидетельствует увеличение коэффициента до 0,6 [3, 8].  

 

Рисунок 2 – Средние значения коэффициента гендерного разрыва уровня 

предпринимательской активности в странах-членах ЕС за 2006-2018 гг. 
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Во всех рассматриваемых странах динамика коэффициента гендерного разрыва 

разнонаправленна. Паритетное значение коэффициент приобретал в Италии в 2010 г. и в 

Швеции в 2010 г. 

 Несомненно, активная политика поддержки женского предпринимательства в 

странах-членах дает свои плоды. При этом, остается очевидным факт недоиспользования 

потенциала данной части предпринимательства. 
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В современном обществе кардинальным образом меняются способы продвижения 

бренда. Мало ухватиться за что-то одно и постоянно этого придерживаться, так как всегда 

появляется нечто новое и более динамичное, что ухватить, зачастую, оказывается гораздо 

сложнее. Баланс между такими новшествами существует, именно его должна организация 

найти, так как для каждой отрасли будут более предпочтительные разные варианты такого 

баланса.  

Начнем с того, что бренд – это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, 

ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. Бренд, как 

ассоциация в сознании целевой аудитории, символизирует какие-либо определѐнные 
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качества продукта или характеристики самого производителя продукта. Для этого бренд 

должен быть узнаваем; как правило, права на его использование защищают юридически. 

Также одной из важных составляющих бренда является репутация, как отдельных 

сотрудников компании, так и компании в целом или своей продукции. 

Продвижение бренда организации осуществляется несколькими способами [1]: 

− применение рекламных кампаний в рамках СМИ (позиционирование организации в 

прессе, на телевидении, по радио); 

− применение раскрутки посредством интернета (официальные сайты, форумы, 

социальные сеты, порталы); 

− формирование маркетинговой политики (формирование набора акций); 

− принятие участия в семинарах, выставках и так далее; 

− спонсорство. 

Таким образом, продвижение бренда организации − это сложная задача, требующая от 

организации максимизации своего внимания и принятия определенных решений. Выбор 

оптимального метода продвижения вкупе с упорством и следованием поставленным целям 

позволит вам достичь оптимальных результатов. 

Существует три группы инструментов для продвижения бренда: ATL-реклама, BTL-

реклама и PR-реклама. Современные тенденции по продвижению бренда нацелены на ATL и 

PR. Это два больших блока: онлайн и оффлайн продвижение [2]. Так как ATL включает в 

себя: радиорекламу, рекламу в печатных изданиях, транспортную и так далее. PR-реклама: 

email-рассылку, контекстная реклама, использование SMM и так далее.  

К оффлайн-продвижению можно отнести: 

− журнальная статья. Статья может быть не прямой рекламой нашей организации, но 

также можно выступить в качестве экспертов и сделать интересный материал в нашей сфере 

(если продажа колясок – то как правильно их выбрать, производство продуктов – рецепт с 

использованием нашего продукта и так далее); 

− визитные карточки. На слух адрес и название бренда не всегда можно запомнить, 

поэтому визитная карточка гораздо надежнее для хранения такой информации. Визитку 

можно сделать запоминающейся, что тоже очень хорошо отразится на рекламе бренда. 

(Изменить форму визитки, сделать ее прозрачной, сделать в виде логотипа нашей 

организации и так далее); 

− реклама на радио. Так как большое число потребителей слушает радио, то велик шанс, 

что он услышит рекламу про нашу организацию. К такой рекламе также можно отнести 

спонсорство, при различных конкурсах, которые устраивают радиоведущие; 

−спонсорство и участие в торговых выставках. Ранее отмечено, что можно быть 

спонсором статьи в журнале, конкурса по радио, но к нему можно отнести спонсирование 

событий. Спонсорство помогает найти новых партнеров, привлечь новых потребителей. 

Часто на таких событиях вывешивают название всех организаций. которые приняли участие 

в организации; 

− реклама на афишах и в транспорте. Это является одним из классических вариантов 

продвижения бренда. Но такую рекламу можно сделать запоминающейся. Чем креативнее 

будет рекламная вывеска, тем больше вероятность того, что потребитель заметит и вспомнит 

нашу организацию, когда будет выбирать товар в магазине.  

Концепция бренда онлайн та же, что и оффлайн. Но деятельность по интернет-

продвижению имеет определенные отличия [3]: 

− возможность коммуникации с потребителями и получение обратной связи; 
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− охват большей аудитории по сравнению с традиционными каналами коммуникации; 

− высокая скорость распространения информации; 

− измеримость – отслеживание статистики посещаемости сайтов, процент покупок, 

отказов и количество отзывов; 

− низкая стоимость мероприятий по продвижению и использования интернет-

инструментов. 

Профессиональной раскруткой бренда в сети занимаются специалисты по SMM и SEO 

продвижения. К онлайн-продвижению относят: 

− сайт организации. В современном мире все организации должны создавать сайты. Это 

должна быть не только страничка с логотипом нашей организации, но необходимо указывать 

контакты, виды продукции или услуг, для партнеров необходимую информацию. Часто на 

сайтах указывают сертификаты, грамоты, новости организации, даты и места выставок и так 

далее. Сайт – это «лицо» организации в интернете; 

− email-рассылка. Рассылка помогает поддерживать постоянную коммуникацию между 

брендом и клиентами. Рассылка помогает выстраивать образ бренда в сознании подписчика. 

Человек заходит на сайт по поисковому запросу, подписывается на рассылку новостей. Если 

рассылка нравится и человек постоянно читает письма, у него складывается образ компании-

бренда, и этот образ отличает компанию от остальных. 

Кроме того, люди делятся друг с другом интересными новостями. Они часто попадают в 

подборки, рейтинги и, таким образом, повышают узнаваемость бренда; 

− контекстная реклама. Люди видят медийные брендовые объявления на разных сайтах. 

Со временем они запоминают образ бренда и ассоциируют его с соответствующим товаром 

или услугой. Способы продвижения бренда в контекстно-медийной сети включают: показ 

текстовой и баннерной рекламы на сайтах-партнерах Google и Яндекс; текстовую и 

видеорекламу в Youtube; рекламу в Gmail и Яндекс.Почте; 

− нативная реклама и партнерские материалы в СМИ; 

− сторителлинг. Донесение информации о бренде через истории 

называется сторителлингом. Компания может рассказать истории основания бренда или 

случай из жизни клиента, связанный с продуктом или брендом. 

Таким образом, при выборе методов продвижения бренда важно учитывать цели 

организации. Одни инструменты работают с широкой аудиторией и помогают увеличить 

узнаваемость бренда (видеореклама, реклама в транспорте, конкурсы в социальных сетях). 

Другие помогают сформировать образ и увеличить доверие к бренду (нативная реклама, 

сторителлинг, спонсорство, участие в выставках). Организация должна не только правильно 

выбрать инструменты продвижения, но и отслеживать, анализировать показатели до и после 

применения определенной методики. Грамотный подход к процессу позволит обеспечить 

организацию клиентами, что приведет к росту прибыли и конкурентоспособности на рынке.  
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Бренд − это совокупность идей, мнений, ассоциаций, эмоций и ценностных 

характеристик о продукте или услуге в сознании потребителя [1]. Ментальная оболочка 

продукта или услуги. Бренд − это абстрактное название. Носителями бренда являются весь 

набор элементов фирменного стиля : фирменное наименование (слово, фраза), логотип с 

принципами его построения , палитра фирменных цветов, оригинальная графика , 

поддерживающая фирменный стиль, набор фраз, звуков, фирменный стиль и так далее . 

Целью продвижения бренда является создание монополии в данном сегменте рынка.  

В последнее время вопросы брендинга стали объектом все большего интереса 

теоретического исследования и научного изыскания. Однако в этих исследованиях все еще 

существуют проблемы, которые редко анализируются теоретиками, среди них – оценка 

бренда. 

В настоящее время не существует надежных и устоявшихся методик оценки стоимости 

бренда. Кроме того, затрудняет оценку и то, что стоимость бренда, как и рыночная 

стоимость предприятия, постоянно изменяется во времени, неодинакова для различных 

участников рынка и зависит от их целей. 

В процессе продвижения бренда возникает необходимость оценить его эффективность. 

Сегодня существует проблема, что не все организации используют показатели 

эффективности на практике. В теории маркетинга выделяют экономическую и 

коммуникативную эффективность продвижения бренда. Коммуникационную эффективность 

можно определить как показатель того, как информационное сообщение доходит до 

аудитории, для которой оно предназначено, и как оно воспринимается ею. 

Получить данную информацию можно: 

− проводя опрос целевой аудитории; 

− посредством исследований; 

− при помощи наблюдений.  

Качественная оценка проводится организацией раз в полгода.  

Экономическая эффективность связана с увеличением объемов продаж или доли рынка 

бренда. Сложность определения экономического эффекта заключается в том, что любая 

попытка продвижения бренда не приводит к немедленному результату , либо рост оборота 

или прибыли может быть вызван другими факторами. 

Так же существуют различные модели, которые оценивают эффективность брендинга. 

Первая модель представлена в работах Д. Аакера, Л. Чернатони, Ф.Дж. Ле Пла [2].  

Д. Аакер акцентирует внимание на том, что хотя эффективный брендинг начинается с 

хороших расчетов, не следует полагаться только на финансовые критерии (объемы продаж, 

структура затрат, маржу, рентабельность инвестиций в бренд).  

При отборе необходимых показателей оценки за основу были взяты четыре ключевых 

критерия, согласно которым показатели должны: 

− отражать объект измерения (т.е. капитал бренда); 

− отражать структурные элементы, реально управляющие рынком; 
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− быть чувствительными к переменам (отражать изменение капитала бренда); 

− быть разработаны так, чтобы их можно было использовать применительно к брендам, 

товарным категориям и рынкам. 

Д. Аакер вводит «десятку показателей» оценки капитала бренда которые делятся на пять 

основных групп: 

− показатели лояльности (приверженности); 

− показатели воспринимаемого качества; 

− показатели дифференциации; 

− показатели осведомленности; 

− показатели рыночного поведения.  

К показателям приверженности Д. Аакер относит ценовую премию, удовлетворенность, 

через которую можно определять лояльность потребителей и их чувствительность к цене. 

Показатели воспринимаемого качества включают воспринимаемое качество, лидерство и 

популярность.  Показатели дифференциации: воспринимаемая ценность; личность бренда; 

ассоциации с организацией. Показатели рыночного поведения: доля рынка; рыночная цена и 

эффективность системы дистрибуции.  

Следующая модель сформулирована С. Дэвисом и М. Данна. Она предполагает, что для 

оценки продвижения бренда необходимо разработать показатели эффективности брендинга 

− «измеряемые параметры оценки эффективности действий бренд-ориентированной 

компании, т.е. компании, придерживающейся при принятии стратегических решений 

правила соответствия таких решений существующей или желаемой бренд-политике» [3]. 

С. Дэвис и М. Данн предлагают использовать концепцию контактного брендинга для 

разработки показателей эффективности продвижения бренда. Смысл этого метода в том, что 

путем выявления и контроля точек соприкосновения между брендом и потребителями можно 

оценить эффективность продвижения бренда. При этом под точками контакта понимаются 

все способы, пользуясь которыми «имеющиеся и потенциальные потребители вступают в 

контакт с брендом и которые могут или уже используются для влияния на нынешние или 

будущие решения, связанные с брендом». 

Модель Ф. Дж. Де Пла и Л. Паркера основана на выделении набора контрольных 

показателей и ежегодное сравнение с ними. Эти измерения включают: 

− исследование наведенной и спонтанной осведомленности о бренде и его 

специфических элементах, включая индивидуальные характеристики и связанные с ним 

визуальные ассоциации; 

− балльную оценку клиентами капитала бренда - на уровне компании, по сегменту 

рынка и на основании впечатления клиентов; 

− анализ готовности клиентов платить более высокую цену за продукт или услугу в 

целом и размер возможной наценки; 

− определение количества вариантов выбора продуктов или услуг конкурентов, которые 

изучит клиент в поисках замены имеющегося у него марочного продукта или для 

приобретения нового марочного продукта или услуги. 

Эти показатели необходимо сравнивать не только с показателями прошлых лет, но и с 

показателями конкурентов. 

Таким образом можно сделать вывод, что каждая модель обладает своими 

достоинствами и недостатками. Для некоторых необходимо использование потребительских 

и финансово-рыночных метрик, хотя при продвижении бренда необходимо учитывать не 

только финансовые показатели, но и ссылаться на коммуникативные. Проводить точную 

оценку получается в редких случаях, но предприятию необходимо осуществлять оценку как 
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можно чаще, чтобы не только говорить об успешности реализации мероприятий, но и как 

можно быстрее получить конкурентные преимущества на рынке.  
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Проблема забезпечення сталого економічного розвитку, яка має на меті врегулювати суперечності між 

соціальною, економічною та екологічною сферами функціонування суспільства, досліджується як 

вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Так, Данилишин Б.М. трактує сталий розвиток як 

систему відносин суспільного виробництва, при якій досягається оптимальне 

співвідношення між економічним зростанням, нормалізацією якісного стану природного 

середовища, зростанням матеріальних і духовних потреб населення [1, с. 10], без виділення 

для різних сфер діяльності суспільного виробництваи своїх пріоритетів. Дорогунцов С. І. 

пов'язує сталий розвиток з «докорінною зміною функцій виробництва стосовно природного 

середовища» [2, с. 12], визнаючи при цьому підлаштованість організації до змін у 

середовищі. Степанов В. М. зазначає, що «..сталий розвиток передбачає процес виживання і 

відтворення генофонду нації, активізацію ролі кожної окремої людини у суспільстві, 

забезпечення його прав і свобод, збереження навколишнього природного середовища, 

формування умов для відновлення біосфери і її локальних екосистем, орієнтацію на 

зниження рівня антропогенного впливу на природне середовище і гармонізацію розвитку 

людини в природі» [3, с. 7]. При цьому виділяється головний суб'єкт впливу, як людина, що є 

основним вирішальним ланцюгом впливу на сталий розвиток суспільства. Трегобчук В. М. 

визначаючи основною метою сталого розвитку саме людину, зазначає наступне визначення 

терміну: «…розвиток продуктивних сил країни, спрямований на задоволення найважливіших 

життєвих потреб не лише нинішнього, а й майбутніх поколінь з одночасним збереженням 

навколишнього природного середовища у сприятливому, з точки зору інтересів здоров'я 

людини, стані і постійним підтриманням у ньому динамічної екологічної рівноваги» [4, с. 

60]. Віддаючи належне детальному виченню проблем становлення сталого розвитку, 

вважаємо за потрібне вказати на відсутність єдності щодо розуміння проявів сталості, 

передусім на мезорівні та базових принципів сталого розвитку. Діючі теоретичні підґрунтя та 

наукові підходи до прогнозування суспільного розвитку були основою розробки світової 

стратегії розвитку та, відповідно до неї, національних і регіональних.  

1992 рік ознаменовано прийняттям на Всесвітній конференції ООН з навколишнього 

середовища і розвитку історичного рішення про зміну курсу розвитку усього співтовариства. 

Отже, було сформульована модель сталого (стійкого) розвитку, як відповідь на виклик 

глобальної природно-господарської трансформації, суть якої полягала в забезпеченні 

господарського зростання задля гармонізації відносин людина-природа (довкілля) та 

збереження для нащадків навколишнього природного середовища. Це небувале рішення глав 

урядів і лідерів 179 країн було спричинене катастрофічною глобальною екологічною 

ситуацією і прогнозованою глобальною катастрофою, що може вибухнути вже в ХХІ ст. і 

привести до загибелі всього живого на планеті. На цій конференції була прийнята Світова 
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програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» задля подальшого впровадження засад 

сталого розвитку в країнах світу. Далі генеральною Асамблеєю ООН засновується Комісія зі 

сталого розвитку, яка приймає важливі рішення щодо забезпечення сталості розвитку, 

невідємною частиною яких є розробка системи індикаторів (загалом їх 134), які розділені на 

групи наступного змісту: 

 соціального - боротьба з бідністю; демографічна динаміка і стан; поліпшення 

освіти, поінформованості і виховання суспільства; захист і поліпшення здоров'я людей; 

поліпшення розвитку поселень; 

 економічного - міжнародна кооперація для прискорення сталого розвитку і 

пов'язана з цим місцева політика; зміна характеристик споживання; фінансові ресурси і 

механізми; передача екологічно чистих технологій, співробітництво і створення потенціалу;  

 екологічного - збереження якості водяних ресурсів і забезпеченість ними; 

захист морів і прибережних територій; комплексний підхід до планування і раціонального 

використання земельних ресурсів; раціональне управління вразливими екосистемами, 

боротьба з опустелюванням і посухами; сприяння веденню сталого сільського господарства і 

розвитку сільських районів; боротьба за збереження лісів; збереження біологічної 

розмаїтості; екологічно безпечне використання біотехнологій; захист атмосфери; екологічно 

безпечне управління твердими відходами і стічними водами; екологічно безпечне управління 

токсичними хімікатами; екологічно безпечне управління небезпечними відходами; 

екологічно безпечне управління радіоактивними відходами;  

 інституціонального - облік питань екології і розвитку в плануванні і управлінні 

для сталого розвитку; національні механізми і міжнародне співробітництво для створення 

потенціалу в країнах, що розвиваються; міжнародний інституціональний порядок; 

міжнародні правові механізми; інформація для прийняття рішень; посилення ролі основних 

груп населення [5]. 

Однією з актуальних проблем є визначення принципів сталого розвитку як основи для 

побудови дієвих моделей, систем чи механізмів формування та реалізації ідей сталого 

розвитку як на мега, так і мезо рівні. Узагальнення методичних підходів щодо визначення 

поняття «принцип», дає можливість виділити його значення наступного змісту: по-перше, 

принцип є вихідним, основним положенням, з якого беруть початок інші явища і базуються 

на ньому; по-друге, визначає світогляд людини, норми, правила її поведінки; по-третє, є 

основою пристрою, дії будь-якого механізму, приладу, установки; по-четверте, виступає 

вихідним положенням, правилом діяльності організації, господарських дій та економічних 

процесів; по-п‖яте, є базовим підгрунтням, основою та початком теоретичних досліджень у 

тій чи іншій сфері, виступаючи фундаментом для висування гіпотез, доведення теорій та 

визначення законів функціонування економічних систем [6]. Відповідно до викладу 

змістовних положень доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку 

«Наше спільне майбутнє», в основу концепції сталого розвитку покладено наступні 

принципи: 

 людство спроможне наповнити розвиток стійкістю і довгостроковістю для 

повної відповідності потребам нині живучих людей, не позбавляючи при цьому майбутні 

покоління можливості задовольняти свої потреби; 

 відносність наявних обмежень щодо експлуатації природних ресурсів та їх 

зв‖язок з сучасним рівнем техніки й соціальної організації, а також зі здатністю біосфери 

справлятися з наслідками людської діяльності; 

 необхідність у забезпеченні елементарних потреб людства та наданні 

можливості щодо реалізації надії на більш пристойне життя;  

 необхідність погодження способу життя тих, хто має у своєму розпорядженні 

великі засоби (грошові і матеріальні) з екологічними можливостями планети, зокрема щодо 

споживання енергії; 

 узгодженість динаміки чисельності населення з мінливим продуктивним 

потенціалом екосистеми [7, c. 24-25]. 
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Використовуючи розробки вітчизняної наукової школи, авторкою обгрунтована 

система принципів сталого розвитку. Наведемо характеристику більшості з них. Так, під 

цілеспрямованістю (цілепокладаннням, цілеорієнтованістю) розуміється досягнення 

встановлених цілей як довгострокових (перспективних), так і короткострокових, у 

відповідності із ідеєю сталого розвитку. 

Принцип системності дозволяє враховувати внутрішні багатосторонні зв`язки між 

елементами системи, їх взаємообумовленість. 

Принцип адаптивності вказує на пристосування людства до змін в зовнішньому 

середовищі для безперервного продовження стійкого розвитку на довгострокову 

перспективу.  

Принцип цілісності – об’єднані в систему елементи повинні зберігати свою єдність при 

рівномірному розвитку всіх підсистем. 

Принцип гнучкості вказує на постійне прагнення до розвитку та обов’язкове 

дослідження параметрів зміни ресурсного потенціалу і прогнозування внутрішніх і зовнішніх 

джерел саморозвитку. 

Принцип динамічності вказує на насиченість дією, інтенсивний розвиток регіонів 

України при досягненні цілей сталого розвитку, особливо у промислових територіальних 

утвореннях. 

 

Рисунок 1. – Принципи сталого розвитку* 

*Узагальнено авторкою 
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соціального напрямку 

сталого розвитку:  
 

підзвітності, гуманності, 

соціальної 

відповідальності, 

коеволюції 
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Під принципом компетентності розуміється процес формування механізму стійкого 

розвитку, який повинен охоплювати всі сфери діяльності керованого об’єкта. Принцип 

ієрархічності визначає багаторівненість організаційної структури. 

Принцип збалансованості – як один з головних загальноекономічних принципів, на яких 

базується оцінка процесів сталого розвитку, вказує на повну узгодженість, правильне 

співвідношення результатів отриманих за допомогою сучасних методів управління. 

Принцип інноваційності характеризує інноваційний об’єкт чи процес через сукупність 

оцінок ознак та проявляється як результат покращення суспільних чи екологічних стандартів 

життя при збереженні навколишнього середовища. 

Принцип інтегративності вказує на цілісність економічного потенціалу господарюючих 

суб’єктів та здатностей персоналу до реалізації цілей сталого розвитку. 

Принцип економічності забезпечує досягнення сталості в економічній підсистемі 

національної економіки за рахунок раціонального і найбільш продуктивного використання 

ресурсів. 

Принцип взаємозв’язку продуктивних сил й виробничих відносин вказує на їх 

діалектичну єдність та визначає характер, рівень розвитку продуктивних сил, визначаючи 

при цьому важливість виробничих відносин як головного джерела і вирішального рушія 

матеріального виробництва при раціональному природокористуванні. 

Принцип ресурсозбереження вказує на раціональне використання наявних ресурсів та 

застосування у виробництві ресурсозберігаючих технологій.  

Принцип раціонального використання ресурсів - досягнення цілей сталого розвитку за 

рахунок визнання необхідності стабільного підвищення ефективності використання усіх 

наявних ресурсів підприємства у відповідності до поставлених цілей.  

Принцип екологізації виробництва вказує на необхідність переходу на екологічно 

безпечні технології з метою зниження рівня техногенного навантаження на довкілля. 

Принцип екогармонійності означає необхідність врахування екологічних наслідків 

діяльності підприємств регіонів. 

Принцип остороги (обережності) вказує на необхідність негайного збереження 

сучасного стану навколишнього середовища як перешкоди незворотнім (небезпечним) 

змінам. 

Принцип передбачуваності та запобіжності визначається як більш дешевий і менш 

ризикований підхід, аніж ліквідація збитків оточуючому середовищу. 

Принцип "забруднювач платить" вказує на повну компенсацію користувачем вартості 

завданого екологічного збитку . 

Принцип коеволюції - коеволюційний розвиток суспільства і природи полягає у 

симетричній еволюції людських систем (цінності, знання, культура, технології і артефакти) 

та природних систем з їх постійною взаємодією, а також взаємним впливом і адаптацією до 

змін у обох світах.  

Узагальнення принципів сталого розвитку дає можливість подальшого дослідження 

проблем сталого розвитку як синергії екологічних, економічних і соціальних проблем 

людства і того факту, що вони можуть бути вирішені лише комплексно, за умови тісної 

співпраці і координації зусиль усіх країн світу. 
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В современном мире существует множество источников информации для 

финансового менеджмента. Помимо ручного ведения бухгалтерии с помощью бумажных 

носителей необходимо применять информационные технологии – программные продукты. С 

помощью программного обеспечения для управления финансовыми ресурсами становится 

возможно в наиболее быстром режиме работы отслеживать и корректировать необходимые 

показатели и коэффициенты. Надо понимать, что наличие современных и актуальных 

программ не является желательным, а скорее необходимым условием для работы на 

конкурентном рынке.  

Анализ финансового состояния является неотъемлемой частью планирования и 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия, анализа и оценки 

текущей деятельности, изучения существенных параметров и коэффициентов, которые дают 

объективную картину финансового состояния предприятия, и, как следствие, важное 

значение имеет экономия времени, расходуемого на проведение анализа финансового 

состояния.  

Для упрощения расчетов и экономии времени существуют программные продукты, 

которые позволяют оценивать финансовое состояние предприятия, делать сравнительный 

анализ факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия, рассчитывать 

коэффициенты количественного и качественного изменения финансового состояния, 

выявлять основные тенденции развития предприятия, определять рентабельность 

предприятия, рассчитывать базовые нормативы для планирования и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности, производить оценку кредитоспособности 

предприятия. 

Программные продукты, используемые в качестве инструментария содействия 

финансовых решений, условно можно разделить на определенные группы, каждая из 

которых преследует свои цели: 

- комплексные программы для управления предприятием; 

- системы управления бизнес-процессами; 

- системы работы с клиентами; 

- программы для ведения бухгалтерии и расчетов с контрагентами; 

- пакеты для решения задач технического анализа и т.д. 

В последнее время все больше набирает популярность искусственный интеллект для 

работы с большим объемом данных и их анализ. 

Наиболее узнаваемое и популярное программное обеспечение на просторах СНГ для 

управления не только финансами, но и всей бухгалтерией, разрабатывает фирма 1С. 

Типовые прикладные решения фирмы «1С» для каждой поддерживаемой 

страны предназначены для автоматизации типовых задач учета и 

управления предприятий. Решения обеспечивают ведение учета, формирование первичных 

http://www.geograf.com.ua/kaleidoscope/galleries/view-photo/19/273
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документов и отчетности в соответствии с требованиями национального законодательства, а 

также учитывают реальные потребности предприятий. [1]. 

Данная фирма имеет значительный перечень как типовых программных продуктов, 

так и отраслевых, что подразумевает более узконаправленное решение для каждого клиента. 

К примеру, для многопрофильных предприятий существует 1С:ERP Управление 

предприятием 2. Конфигурация позволяет организовать контроль за материальными 

потоками и потреблением ресурсов, обеспечивающих производственную, управленческую и 

коммерческую деятельность предприятия. Учет затрат и расчет себестоимости продукции 

выполняются на основе данных оперативного учета.  

Кроме этого в данной программе присутствует раздел с бюджетированием, 

казначейством, продажами, закупками т.д. 

Самым значимым преимуществом является одна экосистема для все используемых 

программ от фирмы 1С. Так, наиболее удобным и эффективным решением для улучшения 

путем покупки нового программного обеспечения стоит обратить внимание на уже 

применяемые продукты, чтобы иметь более тесную связь между программным 

обеспечением. 

Следующей информационной системой управления предприятием является БЭСТ-5. 

Система БЭСТ-5 состоит из набора взаимосвязанных функциональных компонентов- 

приложений. Каждое приложение автоматизирует отдельную область учета или управления 

на предприятии. Приложения могут работать как в автономном режиме, так и совместно 

друг с другом. 

Приложения, решающие логические связанные или «смежные» виды задач, объединены в 

функциональные блоки (группы приложений), т.е. система имеет двухуровневое строение. 

Набор функциональных блоков следующий: 

- финансы; 

- логистика; 

- производство; 

- персонал [2]. 

Данная программа подходит для начинающих организаций и последующего создания  

единого информационного пространство предприятия. 

Лидирующая в России программа для управления эффективностью бизнеса и 

автоматизации системы управления финансами является ИНТАЛЕВ: Корпоративный 

менеджмент. 

Методология управления и мощные механизмы моделирования бизнес-процессов 

позволяют интегрировать в единую систему ключевые области управления предприятием: 

стратегическое планирование и KPI, финансы, контроль продаж, работу с персоналом и 

создать наглядный, эффективный инструмент для достижения макро-целей компании. 

Основные функциональные возможности: 

- управление финансами: бюджетирование, платежный календарь, казначейство, 

управленческий учет и отчетность по корпоративным и международным стандартам (МСФО, 

GAAP), управление инвестиционной деятельностью, финансовый анализ и моделирование, 

консолидация; 

- управление финансовыми бизнес-процессами и документами; 

- корпоративный контроллинг. 

Продукт полностью написан на «1С: Предприятие 8.3». Это означает, что его легко 

интегрировать с другими системами на платформе «1С». Во всех управленческих отчетах 

возможна расшифровка вплоть до первичных документов «1С». 

Если в организации уже используется «1С:Предприятие 8», то компании не 

потребуется делать дополнительные инвестиции в новые программы и серверы баз данных, 

кроме приобретения «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент». Также не надо переучивать 

пользователей для работы с новым интерфейсом. 

Количество специалистов в СНГ гораздо больше по «1С», чем по каким-либо другим 

программам, поэтому сопровождение системы будет максимально легким и доступным. 
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Таким образом, на рынке автоматизированных информационных систем среди стран 

СНГ присутствует определенная монополия, когда вновь создаваемые или уже 

существующие программные решения интегрируются под главного игрока – 

1С:Предприятие. Это проявляется не только в прямой интеграции между программами 

различных разработчиков, но и в функциональности каждого продукта, похожего 

интерфейса, выполняемых задач. Если на предприятии существует потребность в 

приобретении новой системы для конкретных задач, то необходимо продолжать 

сотрудничать с прежним разработчиком.  
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Успішне значення України в ринковій економіці та пристосування до вимог ЄС 

можливе за умови забезпечення стійкого функціонування суб’єктів господарювання. Це 

передусім пов’язано з відновленням ефективності процесів виробництва та обігу капіталу як 

основних фаз відтворення, що були порушені протягом тривалого періоду. Підвищення 

результативності діяльності суб’єктів господарювання забезпечує зростання економічного 

потенціалу держави і, навпаки, виникнення кризових явищ на окремих підприємствах 

негативно відбивається на економічній системі в цілому. В умовах економічної 

нестабільності з метою створення ефективної, стратегічно зорієнтованої та демократичної 

економіки підприємствам необхідно бути у центрі економічних реформ.  

Сучасні умови господарювання та рівень конкуренції вимагає від підприємств 

зростання ефективності їх діяльності, яка визначає їх здатність до фінансового виживання. 

Нині для більшості підприємств актуальною проблемою є саме вдосконалення методології 

управління капіталом підприємства. Як складова частина фінансової системи капітал 

підприємства обіймає визначальне місце в структурі фінансових відносин суспільства. 

Ефективність діяльності підприємства значною мірою характеризується показником 

ефективності використання капіталу, тобто максимальної його віддачі, яка виражається 

збільшенням суми прибутку. Позитивний результат в управлінні капіталом можна досягти за 

умови раціонального використання всіх видів ресурсів, недопущення їх перевитрат, втрат на 

всіх стадіях кругообороту, а в результаті капітал буде повертатися в більшій сумі. 

Особливої уваги заслуговують питання управління капіталом підприємства як 

основного осередку економічної системи, в процесі функціонування якого здійснюється його 

залучення, розміщення та використання. Економіка України досить повільно долає кризовий 

стан через недосконале управління капіталом як на макро- так і на мікрорівні. За допомогою 

управління можливо прискорити процес виходу з кризи, що відповідає сучасним умовам 

господарювання, спирається на досягнення науки та враховує практику. Саме тому питання 

пошуку шляхів ефективного використання власного та позикового капіталу набуває 

https://solutions.1c.ru/catalog/erp_by/features
https://www.bestnet.ru/programs/best-5/#2
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актуальності на сучасному етапі розвитку економіки України та для забезпечення стійкості 

фінансового стану підприємств.  

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства загалом, можна відзначити 

таке: капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які приносять дохід; капітал є 

головним джерелом формування добробуту підприємства, оскільки забезпечує необхідний 

рівень прибутку в поточному періоді й у перспективі. 

Ефективне управління капіталом, як основна складова системи управління, здатне 

забезпечити одержання і закріплення позитивних результатів господарської діяльності 

вітчизняних підприємств. Проте результативність їх роботи значною мірою залежить від 

глибини застосування аналізу для пошуку оптимальних управлінських рішень. Управління 

капіталом здійснюють через систему принципів і методів розробки управлінських рішень, 

пов’язаних з оптимальним його формуванням з різних джерел, а також забезпеченням 

ефективного його використання [1, с. 11]. 

Динаміка капіталу підприємства є найважливішим вимірювачем рівня ефективності 

його господарської діяльності. Здатність власного капіталу до самостійного зростання 

швидкими темпами характеризує високий рівень формування й ефективний розподіл 

прибутку підприємства, його здатність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок 

внутрішніх джерел. Капітал підприємства є головним вимірювачем його ринкової вартості. 

Ним виступає насамперед власний капітал підприємства, визначальний обсяг його чистих 

активів. Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішими показниками, що 

визначають фінансовий стан підприємства, відображають процес формування власності, 

розподіл результатів діяльності, тобто інформацію про формування та використання 

власного капіталу як фінансової основи діяльності підприємств [2]. 

Джерелами формування власного капіталу підприємства є внутрішні та зовнішні. До 

внутрішніх можна віднести нерозподілений  прибуток підприємства, амортизаційні 

відрахування та інші джерела. До зовнішніх джерел відносяться залучення додаткового 

акціонерного та пайового капіталу підприємства, безоплатна фінансова допомога, інші 

джерела. Власний капітал підприємства дає змогу оцінити його ринкову вартість, рівень 

конкурентоспроможності, тому якісне управління власними фінансовими ресурсами 

підприємства є невід’ємною частиною сучасного фінансового менеджменту. Співвласникам 

та керівникам підприємства постійно необхідно здійснювати аналіз власного капіталу, 

оскільки це допомагає виявити його основні складові і визначити наслідки їх змін для 

фінансової стійкості підприємства. 

Процес управління структурою капіталу будь-якого підприємства ґрунтується на 

певному механізмі, який є системою основних елементів та функцій, що регулюють процес 

розроблення та реалізації управлінських рішень у цій галузі. Механізм формування капіталу 

підприємства дозволяє визначити найбільш ефективний комплект фінансових послуг, який 

необхідно використати для залучення капіталу підприємства, а також співвідношення між 

власним та залученим капіталом підприємства з огляду на його фінансову стійкість та 

припустиму ризиковість ведення бізнесу. При цьому ефективність діяльності конкретного 

підприємства значною мірою залежить від рівня розвитку та вдосконалення системи 

управління капіталом та традиціями прийняття управлінських рішень [3]. 

Налагоджений механізм управління капіталом передбачає: чітку постановку цілей і 

завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у плановому періоді; 

удосконалення методики визначення й аналізу ефективності використання усіх видів 

капіталу; розроблення напрямків оптимізації процесу управління капіталом, а також їх 

аналізу і впровадження; розроблення методики оперативного управління високоліквідними 

обіговими активами; розроблення загальної стратегії управління капіталом; використання у 

процесі управління економічних методів і моделей, зокрема під час аналізу і планування; 

орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на процес управління капіталом [4]. 

Одним із найважливіших показників якості управління капіталом є ступінь 

оптимальності його структури. Взагалі структура капіталу підприємства відбиває 

співвідношення джерел залученого і власного фінансування, необхідних для його 

функціонування. Під оптимальною структурою капіталу розуміється досягнення такого 
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співвідношення між власним і позиковим капіталом, за якого підприємство здатне досягти 

бажаного рівня фінансової стійкості, рентабельності та загалом підвищити ефективність 

своєї діяльності [5]. 

Для дослідження ефективності використання та управління власним капіталом на 

підприємстві найкраще використовувати аналіз коефіцієнтів ефективності використання 

власного капіталу та порівняльний аналіз. За допомогою аналізу коефіцієнтів можна точніше 

оцінити, наскільки підприємство використовує власний капітал. Якщо при цьому 

використати ще й порівняльний аналіз та зіставити розраховані показники поточного року з 

попереднім, то вдасться проаналізувати, наскільки ефективніше підприємство в певному році 

використало власний капітал, ніж у попередньому [5]. 

Крім того, необхідно оцінити та проаналізувати витратні статті балансу підприємства. 

Основну увагу при цьому необхідно приділити питанням ресурсозбереження: впровадженню 

прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використанню вторинної 

сировини, організації діючого обліку і контролю за використанням ресурсів, вивченню і 

впровадженню передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і 

морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних 

витрат і втрат [6]. 

При розробці перспективних управлінських рішень у сфері формування та управління 

капіталу підприємства необхідно врахувати вплив всіх внутрішніх і зовнішніх чинників, що 

дозволить забезпечувати сумісність стратегії і тактики з можливостями підприємства, 

знизити вартість та визначити оптимальне співвідношення ресурсів, керувати рівнем 

фінансового ризику, впливати на рівень потреби в додатковому капіталі. Розробка на 

підприємстві алгоритму етапів управління капіталом та їх дотримання дасть можливість 

підвищити як ефективність діяльності підприємства, так і спростити сам процес прийняття 

управлінських рішень щодо формування та використання капіталу. 

Отже, управління капіталом є багатофакторним процесом, який має відмінності 

залежно від розміру підприємств, їх галузевої приналежності. Окреме підприємство зазвичай 

керується саме тим критерієм, який на певний момент його діяльності є найбільш доцільним. 

Контроль за раціональною структурою капіталу та ефективністю його використання сприяє 

підвищенню ефективності діяльності підприємства та підвищенню рівня його 

конкурентоспроможності. 
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У Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту [1], одним з головних 

пріоритетів гуманітарної політики нашої держави є формування у населення сталих традицій 

та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника 

забезпечення здорового способу життя, формування, збереження та зміцнення здоров’я 

громадян, підвищення працездатності та збільшення тривалості активного життя, 

профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля, формування гуманістичних 

цінностей та створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, утвердження 

міжнародного спортивного авторитету України. 

Сучасна ситуація у державі й суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на 

формування стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку України, 

що припускає послідовну реалізацію заходів довгострокового характеру, спрямованих на 

подальше вдосконалення держави, підвищення рівня життя його населення. Сфера фізичної 

культури та спорту являє собою окрему сферу загальної культури, розвиток якої визначено 

одним із важливих напрямів державної політики задля вирішення проблем, які склалися зі 

здоров’ям, способом життя, спортивними досягненнями у всіх видах спорту.  

Подальший розвиток фізкультурно-спортивного руху прямо залежить від формування 

ефективної системи публічної адміністрації, що надаватиме громадянам якісні публічні 

послуги та забезпечить оптимальне використання коштів, буде здатна вчасно й адекватно 

реагувати на внутрішні та зовнішні виклики. Постійно знаходячись у стадії реформування, 

галузь фізичної культури та спорту готова до впровадження «публічно-сервісних» відносин. 

Питання публічного адміністрування сфери фізичної культури та спорту 

досліджувались науковцями, серед яких В.Б. Авер’янов, О.М. Алікова, В.А. Базенко, І.М. 

Мінаєва, О.І. Миколенко, С.В. Нікітенко, О.М. Обозна, В.В. Сімутін, А.О. Селіванов, О.І. Су 

шинський, Ю.М. Шкребтій та інші. 

Попри усі процеси реформування та розвитку фізкультурно-спортивної галузі, нині 

існує багато проблем, які гальмують цей процес в Україні, а саме: відсутність єдиної 

системної державної політики у цій сфері; недосконала нормативно-правова база; недостатнє 

бюджетне фінансування та неефективне залучення позабюджетних коштів; низький рівень 

координації та взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, тощо. 

До органів управління фізичною культурою і спортом належать державні та громадські 

органи управління, законодавчі й виконавчі органи спеціальної компетенції, що здійснюють 

реалізацію державної політики в галузі фізичної культури і спорту. І. Гасюк зазначає: 

«Організаційна структура державного управління розвитком фізичної культури і спорту – це 

сукупність відносин між ланками апарату державного управління, організаційних зав’язків 

між ними, які перебувають у такій декомпозиції, яка забезпечує найоптимальнішу взаємодію 

та координацію між ними і спроможна забезпечити позитивну динаміку розвитку та 

повсякденне функціонування галузі» [2, с. 20]. 

Загалом діяльність держави у сфері фізичної культури і спорту містить значний 

компонент публічних інтересів: здоров’я нації, трудова спроможність, здатність виконувати 

функції, що вимагають особливих фізичних можливостей людини, резистентність населення 

до окремих хвороб, забезпечення відповідних умов проведення масових спортивних заходів 

тощо [3, с. 135]. 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», держава регулює 

відносини шляхом формування державної політики у цій сфері, організаційного, 

фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та 

іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого 
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самодіяльного статусу фізкультурно- спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії 

державних органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 

[4]. 

Загальною ознакою сфери фізичної культури та спорту, як об’єкта публічного 

адміністрування можна назвати суспільні відносини (об’єкт регулювання), що виникають у 

цій сфері та мають правовим обов’язком забезпечення досягнення конкретного суспільно-

державного результату: задоволення правових інтересів; сприяння в реалізації та захисті 

суб’єктивних прав, свобод та інтересів спортсменами, тренерами та іншими фізичними та 

юридичними особами; виконання покладених на конкретний орган публічних (державних, 

суспільних) завдань та функцій; здійснення допоміжних функцій публічного характеру, 

спрямованих на забезпечення ефективного виконання суб’єктами публічної адміністрації 

завдань, передбачених нормами чинного законодавства у сфері фізкультури та спорту [5, с. 

92]. 

Також ознакою сфери фізичної культури та спорту як об’єкта публічного 

адміністрування є суб’єкти відповідних відносин: Кабінет Міністрів України, Міністерство 

молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки України, його територіальні органи, 

місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи; 

Національний олімпійський комітет України; суб’єкти паралімпійського і дефлімпійського 

руху в Україні; спортивні клуби; дитячо-юнацькі спортивні школи; спеціалізовані навчальні 

заклади спортивного профілю; школи вищої спортивної майстерності; центри олімпійської 

підготовки; центри студентського спорту вищих навчальних закладів; фізкультурно-

оздоровчі заклади; центри фізичного здоров’я населення; центри фізичної культури та 

спорту інвалідів; колективи фізичної культури; фізкультурно- спортивні товариства; 

спортивні федерації; громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та 

студентів; громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної 

культури і спорту. 

Загалом фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність охоплює різноманітні види 

діяльності, об'єднані загальною метою: підготовка спортсменів; проведення занять з фізичної 

культури і спорту; проведення спортивних турнірів, змагань і спортивно-видовищних 

заходів; організація спортивних заходів; показові виступи спортсменів; навчання населення 

навичкам спорту тощо. 

Усі види цієї діяльності пов'язані між собою спільними ознаками: 

- безпосередня спрямованість на забезпечення конституційних прав громадян на 

охорону здоров'я і відпочинок, право громадян займатися фізичною культурою і спортом; 

- здійснення значного обсягу діяльності за рахунок державного або регіональних 

бюджетів; 

- вживання однакових методів і засобів державного регулювання; 

- формування і надання послуг з відновлення фізичних і духовних сил людини. 

Таким чином сьогодні постало завдання усвідомлення нової парадигми державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту яка полягає у формування оптимальної галузевої моделі 

управління, де буде чітко розділено і узгоджено компетенцію і повноваження всіх суб’єктів 

фізкультурно-спортивної діяльності як на загальнодержавному, так і на регіональному 

рівнях. 

Нова парадигма розвитку фізкультурно-спортивної галузі повинна ґрунтуватись на 

скоординованих соціально-економічних, наукових, інформаційних, фінансових, нормативно-

правових, кадрових, організаційно-технічних та інших заходах, спрямованих на 

вдосконалення діяльності публічної адміністрації в цій сфері. 
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The scientific research objective is to analyze the importance of regional competitiveness 

and innovation for the tourism sector. 

The research problem is resulted in cognitive processes using different methodologies and 

capable of measuring and analyzing regional tourism competitiveness issues. 

Present findings help to structure the region and define regional policies regarding 

investment and innovation strategies in the sector and to define competitive strategies so that the 

region can reach levels of excellence. The development of a destination competitiveness model, 

combined with evaluation indicators, will identify the strengths and opportunities that can be 

undertaken by industry and government to increase the number of visitors and increase revenues, 

thus improving economic prosperity. 

The aim of the research to identify and carry out a mapping of structure and intellectual 

knowledge, through identification of the main publications and research trends related to regional 

competitiveness and innovation in the tourism sectors; to analyze the impact of tourist satisfaction 

with the tourist product events and technical attributes associated with this product, as an element of 

regional tourism competitiveness; to evaluate the contribution of entrepreneurial craft products in 

the region and their impact on regional competitiveness. 

Research methods for the implementation of research analysis of citations, studying articles, 

quantitative and empirical approaches and econometric statistical techniques were used, applying 

structural equation models, linking tourist satisfaction of regional events to regional 

competitiveness. 

Conclusion 

In sum, this study contributes to a greater dissemination and reflection of both the regions 

and the companies about the importance of implementing innovative mechanisms that stimulate the 

competitiveness of the destination and the competitiveness of the companies that operate in it. 
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Мотивація персоналу виступає одним з головних інструментів управління 

персоналом, який, в свою чергу, займає достатньо високий рівень ефективності 

функціонування підприємства, тому виникає необхідність у постійному впровадженні на 

підприємствах нових підходів до визначення типу мотиваційного механізму. 

Проблеми мотивації персоналу були розглянуті в наукових дослідженнях як 

закордонних, так і вітчизняних менеджерами, економістами та іншими професіоналиами такі 

як: Ф. Xерцберг [3], О. Шелдон, Ф. Гільбрет і Л. Гільбрет, Г. Емерсон, Е. Мейо, Ф. Тейлор, 

А. Файоль, М. Фоллет, Е. Лоулер, Д. Макклелланд [4], А. Маслоу [1], О.А. Бугуцький, А.М. 

Колота [2], С.О. Цимбалюк, Й.С. Завадський, Г.А. Дмитренко, А.А. Афоніна, Г.І. Купалова, 

Л.І. Михайлова, І.В. Шепеля, Л. Портер та інші. 

Метoю цієї роботи є визначення типів мотивації персоналу за допомогою відомих 

теорій; обґрунтування необхіднocті теоретичного вивчення нових видів мотивації персоналу 

та подальшого їх практичного застосування на підприємствах. 

Мотивація пeрсоналу - основа і кінцева міра успіху як організації в цілому, так і 

системи якості. Щоб досягти успіху, мотивація персоналу повинна застосовуватися на всіх 

рівнях управління організацією і впливaти на всі типи організаційних підрозділів: кожного 

працівника, місцеві команди окремих підрозділів та персоналу всієї організації. 

Мотивaція персоналу на кожному рівні пов'язана із сферами впливу на персонал. 

Зазначена мета мотивації всього колективу впливає на такі сфери, як умови праці та 

визнання. Зазначена мета мотивації груп працівників в окремих підрозділах впливає на такі 

сфери, як ресурси та відносини. Зазначена мета індивідуальнoї мотивації працівника впливає 

на такі сфери, як відповідальність, визнання та відносини. 

На сьогоднішній день існують такі типи мотивації: 

I. За основними групами потреб: 

1. Матеріальна мoтивація - прагнення до багатства, вищого рівня життя. Це залежить 

від рівня особистого доходу, його структури, диференціації доходів в організації та 

суспільстві, ефективності системи матеріальних стимулів, що використовуються в 

організації. 

2. Трудова мотивaція. Він породжується безпосередньо роботою, її змістом, умовами, 

організацією трудового процесу, режимом праці. Це сутнісна мотивація людини, сукупність 

її внутрішніх рушійних сил поведінки, пов'язаної з роботою; 

3. Мотивaція статусу - це внутрішня рушійна сила поведінки людини, пов’язана з її 

бажанням обіймати вищу посаду, виконувати більш складну та відповідальну роботу та 

працювати в престижних, соціально значущих сферах організації. 

II. За викoристаними методами: 

1. Нормативна мотивaція - це спонукання людини до певної поведінки за допомогою 

ідейно-психологічних дій: переконання, навіювання, інформування тощо; 

2. Вимушена мотивація. Він заснований на використанні влади та загрозі невиконання 

потреб працівника у разі невиконання відповідних вимог; 

3. Стимули - дiють не на особу як таку, а на зовнішні обставини через вигоди - 

стимули, що спонукають працівника до певної поведінки [5]. 

Якщо розглядaти мотивацію з точки зору отриманих благ, то мотивація персоналу 

буває двох видів: матеріальна та нематеріальна. Обидва ці типи мотивації використовуються 

для успішного функціонування підприємствa та його розвитку (рис.1). 
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Рис.1. Сиcтема мотивації персоналу 

Джерело: складено автором на підставі [6] 

 

 Важливою умовою розвитку сучасного суспільства в умовах максимального 

використання інновацій є особлива увага персоналу, що створює передумови для 

економічного зростання та конкурентоспроможності як окремого працівника, так і 

підприємства в цілому, а також гарантує економічну безпеку. Кожен працівник, крім певних 

умов працевлаштування на підприємстві, має свої особисті мотиви, які заохочують щоденне 

виконання своїх завдань. Тому аналіз поведінки працівників вимагає застосування знань у 

поєднанні з досвідом, професійними навичками, навчальними досягненнями, психологічним 

та матеріальним статусом тощо. 

Досягнення ефективнoї діяльності підприємства вимагає постійного вдосконалення та 

розширення інструментів мотивації його роботи. Методи мотивації персоналу можуть бути 

різними, зазвичай вони залежать від системи стимулювання на підприємстві, загальної 

системи управління та особливостей діяльності самого підприємства. 

На оснoві існуючих теорій мотивації персоналу виведені нові ефективні методи 

управління персоналом, які на цьому етапі розвитку національної економіки та вітчизняних 

підприємств зможуть позитивно впливaти на функціонування підприємств. 
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Останнім часом розвиток України характеризується зміщенням акцентів в сфері 

державного регулювання територіального розвитку в напрямку фінансової децентралізації та 

адміністративної впроваджується передачею повноважень і ресурсів на місцевий рівень, 

зокрема шляхом об’єднання місцевих територіальних громад. Нестабільність економічної 

ситуації в Україні та відсутність діючих механізмів фінансового стимулювання місцевих 

територіальних громад вимагають від органів державної влади розробити та впровадити 

заходи, які будуть спрямовані на реорганізацію наявних фінансових механізмів та 

інструментів для їх ефективного функціонування. 

Головною задачею державних реформ виступає формування організаційно-

економічних аспектів розвитку територіальних громад в Україні за рахунок ефективного 

використання їх ендогенного потенціалу громади, ефективність організації життєдіяльності 

її мешканців та залучення незадіяних джерел розвитку території. Зміни у місцевому 

самоврядуванні, що сьогодні відбуваються у зв'язку із адміністративно-територіальною 

реформою, дали поштовх територіальним громадам суттєво підвищити власний економічний 

потенціал та забезпечити сталий соціальний розвиток громади. Найважливішим елементом 

реформи децентралізації в Україні є реформування місцевого самоврядування, створення 

спроможних територіальних громад, які мають бути здатними задовольняти потреби, 

пов’язані з життєдіяльністю мешканців населених пунктів, а також належним чином 

забезпечити реалізацію їхніх прав.  

Територіальна громада як соціальне явище є особливою соціальною спільнотою, з 

притаманними будь-якій спільноті якостями. Територіальна громада, як провідний суб’єкт 

місцевого самоврядування, займає одне з важливих місць у теоретичних дослідженнях щодо 

визначення її природи, сутності, ознак тощо. Серед вчених немає єдиного підходу щодо 

дефінітивної характеристики та ознак територіальної громади. Проте, вважаємо, що основа 

виділення громади – факт спільного проживання на одній території. У процесі взаємодії між 

собою люди, які мешкають на певній території, вступають у певні зв’язки, на основі яких 

виникає розуміння загальних інтересів і колективна свідомість, що в цілому і свідчить про 

формування громади [1]. 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнятим Верховною 

Радою України ще 1997 р., визначено, що територіальна громада – це жителі, об’єднані 

постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають 

єдиний адміністративний центр [2]. Крім того, згідно зі ст. 1 цього Закону право на 

добровільне об’єднання мали тільки сільські громади: а ні селищним, ні міським громадам 

такого права надано не було. Тобто територіальні громади в Україні мають юридичні 
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підстави об’єднуватися в одну громаду вже достатньо давно. Між тим реального механізму 

процесу об’єднання територіальних громад у той час так розроблено і не було. З одного 

боку, у сільських громад є право на об’єднання, з іншого боку,  існує багато невирішених 

питань такого об’єднання: яким чином це робиться, як відповідати принципу добровільності 

об’єднання, крім визначення його на місцевих референдумах, де взяти кошти на його 

проведення в умовах значного дефіциту сільських бюджетів та їх обмеженості тощо. 

Децентралізація стала справжнім шансом для економічного відновлення міст та сіл 

України. Уперше за роки незалежності кожна адміністративно-територіальна одиниця 

одержала можливість самостійно розпоряджатися заробленими коштами, бути господарями 

на власній землі. Станом на 10 листопада 2019 року в Україні утворилося 1002 об’єднані 

територіальні громади з населенням більше 11 мільйонів людей.  24 райони в Україні 

повністю покриті ОТГ, з них по 4 райони в Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій 

областях. Ще 165 районів покриті ОТГ на 50% і більше, менше 50% мають покриття ОТГ 

198 районів. А от у 78 районах досі не створено жодної об’єднаної громади. Найбільше таких 

районів у таких областях: Харківській – 12, Одеській – 10, Київській – 9, Кіровоградській – 9, 

Вінницькій – 6, Херсонській – 5, Донецькій – 5, Закарпатській – 4, Львівській – 4. Загалом 

поза процесами формування спроможних громад залишаються 6389 місцевих рад [3]. 

Всього згідно з перспективними планами формування територій громад областей 

передбачається створення близько 1400 спроможних територіальних громад базового рівня. 

За результатами щомісячного моніторингу Мінрегіону відповідно до визначених параметрів 

формується рейтинг областей щодо формування спроможних громад. Декілька місяців 

поспіль перше місце в рейтингу займає Житомирська область. Лідерами процесу створення 

об’єднаних територіальних громад також є Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, 

Хмельницька області. Новосформовані ОТГ демонструють суттєві зміни в підвищені 

комфорту для жителів їх територій, реалізуючи інфраструктурні проекти – відновлення 

доріг, навчальних закладів, амбулаторій, будинків культури, освітлення вулиць, відкриття 

центрів адміністративних послуг [4]. 

Для забезпечення ефективного результату добровільного об’єднання територіальних 

громад необхідно враховувати такі показники, що характеризують населені пункти, 

територіальні громади яких бажають добровільно об’єднатися і які відображаються в 

паспорті спроможних територіальних громад [5]: 

 чисельність населення, в тому числі дітей дошкільного та шкільного віку; 

 кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної 

громади; 

 розрахунковий обсяг доходів спроможної територіальної громади, у т.ч. 

сформованих відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України, бюджету розвитку, базової 

та реверсної дотацій; 

 площу території спроможної територіальної громади, в т.ч. площу збільшення; 

 кількість закладів, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, у т.ч. 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ, І-ІІ та І ступенів, дошкільних навчальних 

закладів, закладів позашкільної освіти, закладів культури, закладів фізичної культури, 

фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій та поліклінік, лікарень, станцій швидкої 

допомоги; 

 наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, які здійснюють 

повноваження щодо правоохоронної діяльності, реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав, пенсійного забезпечення, соціального захисту, пожежної безпеки, 

казначейського обслуговування, поштового забезпечення; 

 наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування. 

Вважаємо, що означений перелік слід доповнити таким показником, як кількість 

функціонуючих підприємств на території майбутньої об’єднаної громади, у т.ч. 

промислових, транспортних, сільськогосподарських (фермерських господарств), підприємств 

торгівлі, побутового обслуговування та ін. Це дає можливість оцінити виробничий потенціал 

майбутньої спроможної громади, майбутні доходи її об’єднаного бюджету та фінансові 

можливості громади.  
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Однією з цілей реформування місцевого самоврядування є отримання переважної 

більшості публічних та інших послуг на рівні спроможних громад, чому передуватимуть 

упорядкування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

виконавчої влади, передача органам місцевого самоврядування більшості повноважень у 

секторальних сферах, зокрема у питаннях соціально-економічного розвитку громад. Всі 

питання господарчого характеру, більшість яких донині забезпечують місцеві органи 

виконавчої влади – райдержадміністрації, будуть реалізовувати безпосередньо жителі 

територіальних громад через органи місцевого самоврядування [4]. 

Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок, що реформа з децентралізації 

влади поступово просувається і стає невідворотною. Дана реформа відкриває значні 

перспективи для забезпечення спроможності місцевого самоврядування самостійно 

вирішувати питання місцевого життя, зокрема підвищення ролі громадян, їх впливу на 

процес прийняття та втілення рішень щодо забезпечення умов соціального та економічного 

розвитку суспільства. Тому перед владою та громадськістю постає важлива задача – 

створення спроможних територіальних громад, які стануть основою нового адміністративно-

територіального устрою областей та локомотивом соціально-економічного розвитку країни. 
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У сучасних умовах глобалізації суспільства дане питання продовжує залишатися 

актуальним, адже внаслідок науково-технічного прогресу створення чогось нового завжди 

потребує захисту з боку незаконних посягань. Патентне право являється одним з 

найважливіших інститутів права інтелектуальної власності, а, отже, для захисту своїх прав 

автору на винахід, у першу чергу, необхідно подати заявку для майбутнього отримання 

патенту – охоронного документу, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на 

винахід (корисну модель).  

У правовій доктрині питання, які стосуються правової охорони винаходів розглядали  

М. К. Галянтича, Р. Б. Шишки, М. М. Яшарової, М. В. Ковальової, Я. Г. Вороніна, Р. Є. 

Еннана, Т. В. Ярошевської, О. Б. Ришкової, Т. С. Кириченко та ін. Проте, все ж багато питань 

у цій сфері залишаються ще дискусійними та потребують удосконалення. 

Говорячи про правову охорону варто з’ясувати її дефініцію. Сиднецька А. В. 

визначає, що це система заходів та способів, передбачених законом у рамках загального 

правового режиму, що спрямовані на забезпечення, реалізацію, збереження, визнання, 

профілактику порушень, а у противному випадку – на захист суб’єктивних прав та інтересів 

правоволодільців [1]. 

На сьогодні, основним нормативним актом, який регламентує правову охорону 

винаходів, є Закон України « Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», який регулює 

відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права інтелектуальної власності 

на винаходи і корисні моделі в Україні [2]. 

Слід зазначити, що правова охорона надається винаходу, якщо остання не суперечить 

певному публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам 

патентоздатності. 

Нині українське законодавство в сфері інтелектуальної власності змінюється. Ці зміни 

зумовлені намірами України, розробити стійку європейську систему, яка буде вносити певні 

корективи, щодо правової охорони винаходів. Українське законодавство загалом відповідає 

загальноєвропейським стандартам у цій сфері, проте воно не відповідає вимогам, які перед 

ним ставлять вітчизняні винахідники.  

На нашу думку, вбачається необхідним виділити питання захисту винаходів у 

окремий розділ закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», і відділити їх від 

корисних моделей. Це усунуло б плутанину в законодавстві, дозволило б винахідникам 

активніше користуватися патентами на винахід для захисту власних прав. 

Правова охорона винаходів має хороші перспективи у сучасній Україні, де економіка 

та політика переорієнтовуються на розвиток дрібних та середніх підприємств. Ці господарчі 

одиниці найбільш зацікавлені в правовій охороні так званих «малих винаходів». Можна 

прогнозувати, що в запропонованому вигляді правова охорона так званих «малих винаходів» 

знайде досить велику кількість прихильників серед українських підприємців [3]. 
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Потрібно відмітити, що наша країна взяла на себе ряд зобов’язань у сфері 

інтелектуальної власності з метою спрощення створення і комерційного використання 

інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності, і досягнення належного та 

ефективного рівня охорони й захисту прав інтелектуальної власності, що прямо передбачено 

у главі 9 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. Відносно винаходів це стосується порядку продовження строків дії патентів на 

лікарські засоби та правової охорони винаходів у галузі біотехнологій. Однак, відповідні 

зміни стосовно правової охорони даних об’єктів Україною досі не проведені [1]. 

Підводячи підсумки варто зазначити, що створення дієвого механізму взаємодії 

охоронних норм у сфері винахідництва не лише у нашій країні, а й у світі в цілому, є дуже 

важливим для формування економічного і соціального потенціалу кожної держави.  

Тому для ефективного функціонування системи правової охорони захисту винаходів, 

необхідне виокремлення  питання захисту винаходів у окремий розділ закону «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі».  

Дане виділення їх від корисних моделей змогло б усунути розбіжності у 

законодавстві. А також значно спростити моменти користування патентами на винахід для 

ефективного захисту прав винахідників.    
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ МІНОРИТАРНИХ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Москалець І.М.,  

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

 

  Сучасний розвиток економіки та поширення глобалізації призводять до підвищення 

рівня актуальності корпорацій та їх впливу на становлення суспільства та держави. 

В Україні найбільш поширеною формою діяльності корпорацій є 

акціонерне товариство, діяльність яких передбачається чинним законодавством, зокрема 

Законом України «Про акціонерні товариства»[1]. 

У відповідності до цього закону корпоративне право має наступне визначення, 

«корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій 

товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в 

управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного 

товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, 

передбачені законом чи статутними документами»[1]. 

  У відповідності до положень практики застосування закону України «Про акціонерні 

товариства» існують певні акціонери із різними обсягами фактичних прав в управлінні 

корпорацією, а саме акціонери з мінімальним пакетом акцій (який не дозволяє брати 

безпосередню участь в управлінні корпорацією) та з контрольним або значним пакетом акцій 

(який надає можливості брати безпосередню участь в управлінні корпорацією). 

Розвиток сучасних економічних стосунків в Україні характеризується проблемою розвитку 

корпоративних прав через їх невизначеність та недостатнє дослідження в сучасній правовій 

системі України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
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А тому,  проблематика застосування правових норм в межах діяльності акціонерних 

товариств – формує умови для порушення прав міноритарних акціонерів, які не можуть 

суттєво впливати на політику діяльності акціонерного товариства і фактично, стають 

заручниками управлінської діяльності акціонерів зі значним обсягом цінних паперів 

стосовно діяльності конкретного акціонерного товариства. 

  Зокрема, важливо зазначити, що проблема захисту міноритарних акціонерів є 

актуальним явищем в міжнародній практиці, а саме в Росії, США та країнах Європи – а це 

свідчить про необхідність вдосконалення законодавства України та визначення реальних 

можливостей захисту прав таких акціонерів, з метою оптимізації функцій акціонерних 

товариств та підвищення ефективності їх діяльності.  

Відтак, у відповідності до чинного законодавства України – міноритарні акціонери не мають 

чіткого механізму реалізації та захисту власних в межах можливого конфлікту інтересів із 

мажоритарними акціонерами, що призводить до проблематики управління акціонерним 

товариством, зокрема в питаннях встановлення фактичних монополій, що блокують 

можливість оптимального розвитку корпорації та унеможливлюють 

інвестиційну привабливість такого товариства. 

  Зокрема, ефективний механізм забезпечення захисту прав міноритарних акціонерів 

може визначити реальну комплексну взаємодію всіх акціонерів товариства, що призведе до 

більш раціональної діяльності акціонерного товариства в межах власної компетенції. 

За таких обставин,  проблематика захисту прав міноритарних акціонерів постає не лише як 

суто правова проблема, але й проблема розвитку економіки держави через не максимальну 

ефективність діяльності акціонерних товариств на сучасному етапі розвитку українського 

права та державності. 

  Таким чином, можна зазначити, що основна проблематика захисту прав міноритарних 

акціонерів стосується недосконалості чинного законодавства та відсутності реальної 

практики щодо захисту таких прав, натомість мажоритарні акціонери – користуючись своїм 

привілейованим становищем в акціонерних товариствах, реалізують заходи щодо 

встановлення фактичних монополій та унеможливлення реалізації прав міноритарних 

акціонерів, що призводить як до правової, так і економічної стагнації в державі. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ» ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пшава О.О.,  

3 курс, 13 група  

Факультет міжнародної торгівлі та права  

Київський національний торговельно-економічний університет         

Бачинська В.І., 

3 курс, 12 група  

Факультет міжнародної торгівлі та права  

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

У сучасних умовах розвитку інноваційних технологій проблеми, пов’язані із 

інтелектуальною власністю загалом і її об’єктами зокрема   набуває надзвичайної 

актуальності. Одним з важливим питань є регулювання ноу-хау в правовій системі України. 

Попри широке використання цього терміну в повсякденному житті, нині на законодавчому 

рівні не закріплено його чіткої дефініції. Саме тому, ґрунтовне вивчення даного поняття 

допомогло б створити комплексне уявлення про ноу-хау, а також вдосконалити систему 

правового регулювання  об’єктів інтелектуальної власності.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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Незважаючи на численні дослідження поняття ноу-хау, науковцями не було знайдено 

єдиного підходу до визначення його сутності. У правовій доктрині поняття, проблеми та 

перспективи у сфері належності ноу-хау до системи об’єктів права інтелектуальної власності 

розглядали С. Довгий, В. Гончаренко, Т. Бєгова, В. Дмитренко, В. Жарова, В. Зайчук, О. 

Колосова, Б. Прахова, О. Добриніна, О. Савіковська та інші.  

На міжнародному рівні термін «ноу-хау» було вперше використано у 1916 році в 

США у рішенні в судовій справі «Дізенд проти Брауна», тоді як в законодавчій базі України 

це поняття було згадано  порівняно недавно, а саме в 1991 році в Законі України «Про 

інвестиційну діяльність». Проте до сьогоднішнього дня в Україні не існує  профільного 

нормативно-правового документу, яким закріплено єдине визначення ноу-хау. На сьогодні 

поняття ноу-хау від 1991 р. вживається у понад 270 нормативно-правових актах України, але 

визначення ноу-хау наведено лише в кількох з них. Зокрема, у Законі України «Про 

інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. ноу-хау описано як сукупність технічних, 

технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, 

навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації певного виду виробництва, але 

не запатентованих [1]. У Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» від 14.09.2006 р. під «ноу-хау» розуміють технічну, організаційну чи 

комерційну інформацію, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її 

складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про 

трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, 

технологічного процесу та/чи надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо 

вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та 

істотності [2].  

Також, аналізуючи доктринальні джерела, спостерігається неоднозначність в 

трактуванні поняття ноу-хау. Варто звернути увагу, що у Тлумачному словнику юридичних 

термінів за редакцією В. Гончаренка ноу-хау описано як технічні знання, досвід, секрети 

виробництва, необхідні для вирішення технічного чи іншого завдання. Також зазначено, що 

під ноу-хау розуміють результат технічної творчості, технічну чи іншу інформацію, 

необхідну для виробництва певного виробу, технічне рішення, виконане на рівні винаходу, 

яке з будь-яких причин не запатентоване в тій або тій країні [3].  

Таким чином, узагальнюючи вищесказані положення, ми вважаємо, що основною 

сутністю категорії «ноу-хау» є певний вид знань, навичок та досвіду. В свою чергу, вони є 

невід’ємними від особи, тобто невідчужуваними чи невіддільними від неї, і тому не можуть 

бути задокументованими. Потрібно звернути увагу на те, що зазначені норми закону 

визначають не тільки зміст поняття, а й наводять ключові ознаки та властивості, які 

характеризують ноу-хау загалом. Можна виділити такі ознаки "ноу-хау": 

 секретність інформації, що його становить;  

 забезпечення секретності законним володільцем права на "ноу-хау" й 

додержання режиму секретності третіми особами (наприклад, особами, яким дана 

інформація стала відома через службове положення або виконувані професійні 

службові функції, контрагентами за договором тощо);  

 істотність (цінність) інформації, що його становить; 

  ідентифікованість, тобто фіксованість у такий спосіб, який дозволяє 

перевірити додержання критеріїв секретності й істотності; 

  практична застосовність. 

Сучасні дослідники в галузі права Уткіна М. С. та Харченко А. Л. виділяють такі 

притаманні ноу-хау ознаки як нематеріальна природа, відсутність терміну охорони, 

відсутність державної реєстрації та охороноспроможності [4].  

Базовими принципами, на основі яких повинно здійснюватися закріплення терміну 

«ноу-хау», на думку Матвєєва П.С. є: 

1. ноу-хау має економічну цінність і належить тому, хто його створив або 

придбав законним шляхом; 

2. передача ноу-хау здійснюється на договірній основі або іншим способом 

відповідно до національного законодавства; 
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3. ноу-хау захищається від незаконного присвоєння і розголошення [5].  

Отже, розглянувши та проаналізувавши вищезазначене, ми можемо зробити такі 

висновки. Як і у вітчизняному законодавстві, так і у правовій доктрині позиція щодо 

визначення категорії «ноу-хау» залишається дискусійною. Тому в умовах сучасності 

важливо говорити про формулювання єдиного підходу до дефініції «ноу -хау» та 

закріплення її на національному рівні з метою вдосконалення законодавства України 

та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів та найкращих практик.  
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД ДО ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК ОРГАНІЗОВАНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Толкач А.М., 

ст. викладач Чернігівського національного технологічного університету 

ННІ права та соціальних технологій 

 

Організовані злочинні угруповання (далі - ОЗУ) є досить багатоаспектним негативним 

соціальним явищем. Однією з основних типових ознак організованої злочинності є створення 

стійких суспільно небезпечних злочинних угруповань з функціонально-ієрархічною 

структурою побудови. Дослідження проблем протидії діяльності ОЗУ, розуміння їхньої 

психологічної сутності, особливостей формування та функціонування, аналіз 

криміналістичних різновидів цих утворень, правильне розуміння ролі лідера у групі є 

важливими умовами наукового розуміння проблем протидії організованій злочинності [1, с. 

21]. 

ОЗУ характеризуються найбільшим ступенем суспільної небезпеки. Вони є найбільш 

небезпечним різновидом кримінальних утворень, що мають високий рівень психологічного 

розвитку: згуртоване й стійке. Їхні члени –взаємозалежні, підкоряються загальним правилам 

і нормам поведінки, які прийняті в угрупованні [2, с. 111]. 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності дає таке 

визначення «організованої злочинної групи» - це структурно оформлену  групу  в  складі  

трьох  або  більше  осіб,  що   існує   протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з 

метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів  або  злочинів,  визнаних  такими 

відповідно до цієї Конвенції,  для того,  щоб одержати,  прямо або посередньо, фінансову або 

іншу матеріальну вигоду [ 3]. 

Відповідно до ст. 28 КК України, законодавець визначає ознаки, які мають бути для 

того, щоб віднести злочинну групу до організованої, зокрема: а) наявність декількох осіб та 

їх попередня зорганізованість у спільне стійке об’єднання для готування або вчинення 
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злочинів;  б) об’єднаність злочинів єдиним планом;  в) розподіл функцій учасників 

угруповання, спрямованих на реалізацію цього плану;  г) обізнаність усіх учасників групи з 

цим планом [4 ].  

Узагальнюючи наукові погляди вчених щодо ознак ОЗУ, здебільшого науковці 

вдаються до більш детального поділу цих типових ознак, розмежовуючи їх на основні та 

додаткові. Зважаючи на це, можна погодитися з думкою В. М. Бикова, який виділяє 

обов’язкові та додаткові ознаки організованих груп, визнаючи, що обов’язкові ознаки вказані 

у законі: це стійкість злочинної групи й розподіл функцій її учасників, спрямованих на 

досягнення єдиного плану групи. 

До факультативних ознак він відносить: складні заходи щодо підготовки до учинення 

злочинів;  розподіл злочинних ролей в організованій групі; створення психологічної 

структури у злочинній групі; наявність лідера групи та організатора конкретних злочинів;  

підтримання жорсткої дисципліни всередині групи; створення спеціального грошового 

фонду, так званого «общака»; наявність в організованій групі єдиної ціннісно-нормативної 

орієнтації злочинців; використання складних способів підготовки, вчинення та приховання 

злочинів; розподіл злочинних доходів відповідно до становища особи в структурі 

організованої групи [ 5 , с. 5]. 

Узагальнення оперативної, слідчої та судової практики дає змогу дійти висновку, що 

додаткові (факультативні) ознаки злочинних груп не завжди повною мірою встановлюються 

під час досудового розслідування, а в деяких кримінальних утвореннях взагалі відсутні. Так, 

за даними вивчених кримінальних проваджень, лише у 3 % випадках додаткових ознак ОЗУ 

слідчим під час досудового розслідування встановлено не було [6 , с 172]. 

На думку В. М. Варцаби, злочинне угруповання є особливим суб’єктом групової 

злочинної діяльності, який відрізняється стійкістю, відновлюваністю, взаємодією учасників, 

ієрархічністю структури та ін. До додаткових ознак організованих злочинних угруповань 

вчений відносить такі:  стійкість кримінального утворення; тривалість діяльності злочинного 

угруповання; ієрархічна побудова організованих угруповань;  наявність певної спеціалізації 

в діяльності злочинного формування;  чітка та сувора внутрішньогрупова дисципліна; 

встановлення злочинних норм та правил поведінки; наявність лідера з владними 

повноваженнями; розподіл функціональних обов’язків серед членів угруповання; корислива 

спрямованість злочинної діяльності групи; створення системи захисту від викриття; 

наявність єдиної каси, спеціального фонду («общака»); створення власної системи 

«заохочення» і «покарання»; підтримка осіб, які притягнуті до кримінальної відповідальності 

та відбувають покарання; наявність системи вербування нових членів злочинної групи; 

використання корумпованих зв’язків в органах влади й управління та правоохоронних 

органах;  наявність міжрегіональних зв’язків між організованими злочинними 

угрупованнями та зв’язків за межами держави; наявність системи проникнення у владні 

структури [ 7 , с. 7]. 

М. Г. Богуславський характерними ознаками ОЗУ вважає такі: високий рівень 

консолідації його членів; конспіративний характер злочинної діяльності; концентрація влади 

в окремих осіб; спеціалізація на вчиненні окремих видів злочинів; наявність міжрегіональних 

або міжнародних зв’язків; використання корумпованих зв’язків; наявність системи особистої 

безпеки; плановий характер злочинної діяльності; наявність системи заходів щодо організації 

протидії правоохоронним органам [8, с. 22]. 

Інші вчені зазначають, що основною ознакою ОЗУ є діяльність, яка максимально 

матеріально вигідна, відносно безпечна для відповідного регіону в певний період часу і 

забезпечує отримання значних прибутків у формі постійного злочинного бізнесу [9 , с. 109]. 
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На основі вивчення кримінальних проваджень та оперативних матеріалів про 

організовану діяльність ОЗУ І. І. Іванчишин визначив такі додаткові ознаки: 

1.Ієрархічність злочинного угруповання. У кримінальному угрупованні злочинні ролі 

чітко розподіляються. Так, одні члени угруповання беруть участь у підготовці до вчинення 

злочинів; другі - безпосередньо вчиняють злочини; треті - забезпечують приховування, 

збереження та збут викраденого; інші - забезпечують прикриття злочинної діяльності групи. 

Отже, кожний член кримінального угруповання знає свої функції та обов’язки, тому 

злочинне об’єднання функціонує швидко, злагоджено та організовано. 

2. Тривалість злочинної діяльності ОЗУ та кримінальна спрямованість на отримання 

значних злочинних прибутків. 

3. Планований характер організованої злочинної діяльності. Практично всі ОЗУ 

вчиняють злочини на основі заздалегідь розробленого плану. Вважаємо, що планований 

характер злочинної діяльності полягає в тому, що вчиненню злочинів обов’язково передує 

виникнення наміру, оцінка наявних можливостей щодо його реалізації та перша стадія 

вчинення злочину - його підготовка.  

4. Стійкість, цілісність та постійність складу ОЗУ. Стійкість вказує на тривалість 

злочинної діяльності й постійний склад групи. Однак сама тривалість не є основною ознакою 

групи, тому що тривалі зв’язки можуть бути і в групах, які епізодично за попередньою 

змовою вчиняють злочини. 

5. Висока технічна оснащеність ОЗУ. 

6. Створення спеціального грошового фонду. Лідери ОЗУ, як правило, володіють 

значними матеріальними коштами, що дозволяє створювати спеціальні грошові фонди 

(общаки) для фінансування своєї злочинної діяльності, дачі хабарів та надання фінансової 

допомоги особам, які засуджені за вчинення злочинів і відбувають покарання, та членам 

їхніх сімей. 

7. Наявність корумпованих зв’язків є однією з важливих ознак ОЗУ, яка забезпечують 

не лише тривале їх функціонування, а й розвиток у майбутньому [ 6, с. 173-174]. 

Отже, на підставі узагальнення наукових поглядів учених можна зробити висновок, що, 

незважаючи на обов’язкові ознаки злочинної групи, що зазначені в законі, існують і інші, на 

які немає прямого посилання. Зважаючи на це, такі ознаки можна розглядати як додаткові. 
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