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СЕКЦІЯ 1 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ,  

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Андрійченко Я.О. 

студент 2-го курсу магістратури групи ЗФ - 131 

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

Науковий керівник к.е.н., доцент Семченко-Ковальчук О.Б. 

 

Функціонування та динамічний розвиток ринкової економіки в Україні можливий за 

умови підвищення ефективності процесу управління фінансовими ресурсами в усіх суб‘єктах 

господарювання, як комплексу взаємопов‘язаних та багатоаспектних управлінських дій на 

етапах їх формування, інвестування (розміщення), використання за цільовим призначенням 

та відтворення на розширеній основі. Фінансові ресурси є одним із найважливіших чинників, 

які визначають ефективність діяльності будь-якого підприємства в ринковому середовищі, 

його фінансову стабільність та конкурентоспроможність. Вони відіграють визначальну роль 

у формуванні ресурсно-господарської бази підприємств, забезпечують безперервність 

процесів виробництва та реалізації кінцевого продукту на підґрунті розширеного 

відтворення [1]. 

Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на виробничо-господарську 

діяльність, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед партнерами, 

працівниками з оплати праці, перед бюджетами усіх рівнів зі сплати податків, зборів та 

платежів. Сам процес виробництва зупиняється тоді, коли відсутні фінансові джерела 

формування фінансових ресурсів. Отже, успішне функціонування сучасного підприємства 

залежить від ефективної організації управління його фінансовими ресурсами на усіх етапах 

їх руху та стадіях трансформації в процесі кругообороту індивідуального капіталу на основі 

розширеного відтворення, системного удосконалення процесу управління фінансовими 

ресурсами, що є запорукою стабільного та динамічного розвитку в сучасних ринкових 

умовах в Україні. 

З метою визначення головних тенденцій, що проявилися у формуванні фінансових 

ресурсів суб‘єктів господарювання в Україні, в цілому та в розрізі основних видів 

економічної діяльності, проаналізуємо динаміку та структуру джерел фінансових ресурсів, 

що формували капітал та активи підприємств протягом останніх  років, користуючись 

офіційними даними Державної служби статистики України [2]. 

Для забезпечення безперервної виробничо-господарської діяльності у кожного 

підприємства має бути достатній обсяг фінансових ресурсів, а їхня структура має сприяти 

досягненню планового рівня прибутковості, зміцненню фінансової стійкості, забезпечувати 

достатній рівень платоспроможності та зростанню ринкової вартості загалом. [3] Дані 

свідчать про постійне зменшення частки власних фінансових ресурсів у вітчизняних 

суб‘єктів господарювання і зростання їх залежності від зовнішніх джерел фінансування, що є 

негативним явищем, оскільки сигналізує про загальне погіршення фінансового стану 

українських підприємств. Так, починаючи з 2006 р. і до початку 2016 р. дана частка 

знизилася на 18,23 пункти [3]. Такими чином, необхідні подальші пошуки напрямів 

вирішення проблем, пов‘язаних із формуванням власних фінансових ресурсів, а також 

розширення можливостей використання залученого капіталу.  

Проблеми формування фінансових ресурсів, пов'язані з особливостями організації 

виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств, державною регуляторною 

політикою щодо формування фінансових ресурсів підприємств, впливу зміни ринкової 

кон'юнктури, мають місце на кожному підприємстві. Нестача фінансових ресурсів негативно 

впливає на виробничо-господарську діяльність підприємств України, спричиняє виникнення 

та зростання заборгованостей перед суб'єктами господарювання, по оплаті праці та сплаті 
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податків. При цьому зменшуються можливості фінансування подальшого розвитку 

підприємств, скорочуються надходження до бюджету. За цих обставин важливого значення 

набуває формування в достатньому обсязі фінансових ресурсів підприємств [4]. 

З метою підвищення ефективності механізму фінансового забезпечення доцільно 

впровадити його діагностику, в процесі якої необхідно виявити і відповідно класифікувати 

рівень фактичного стану фінансового забезпечення й ступінь його ефективності за обраними 

критеріями [4]. Для цього слід визначити склад і структуру джерел фінансування виробничої 

діяльності і рівень фінансової стійкості, який досягається завдяки наявній структурі джерел 

фінансового забезпечення; ступінь відповідності структури сформованих джерел 

фінансування структурі активів підприємства, виходячи з особливостей його виробничо-

господарської діяльності та обраної фінансової стратегії [5]. 

Здобути уявлення про те, яка сума фінансових ресурсів є у розпорядженні 

підприємства у даний момент, дозволяє сальдовий баланс. Отже, для більшого уявлення про 

сучасний стан фінансових ресурсів підприємств України, пропонуємо розглянути структуру 

балансу підприємств України. Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, 

що складові наявних фінансових ресурсів підприємств представлені поточними фінансовими 

ресурсами і необоротними та іншими активами, впродовж досліджуваного періоду 

змінювали як свою загальну вартість неоднаковими темпами.  

За останні п‘ять років необоротні активи мають позитивну динаміку зростання, так у 

2012 році їх налічувалося 2456015,1 млн.грн., а до 2016 року вони зросли на 1756798 

млн.грн. і становили 4212813,1 млн.грн. Оборотні активи також за досліджуванні роки 

зростають з 2961086,7 млн.грн. у 2012 році на 2811729,8 млн.грн. і у 2016 році склали 

5772816,5 млн.грн.[6] Найменшу кількість в структурі активу балансу підприємств України 

становлять необоротні активи та групи вибуття. У 2012 році їх сума склала 2584,3  млн.грн. 

до 2016 року вони стрімко зросли і склали 6161,6 млн.грн. .[2, 6] 

Аналізуючи структуру пасиву балансу підприємств України можна сказати, що 

власний капітал у 2012-2013 рр. був майже однаковим, а от у 2014 році спостерігалося його 

зменшення на 469716,9 млн.грн. порівняно з попереднім роком, що є свідченням втрати їх 

фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Причина ж криється у 

зростанні вартості непокритих збитків підприємств, які, очевидно, вплинули на скорочення 

вартості власного капіталу на кінець року. За останні два роки власний капітал збільшувався 

і у 2016 році склав 2445803,7 млн.грн. Довгострокові зобов‘язання і забезпечення з кожним 

роком зростають і у 2016 році становили 1696870,6 млн.грн.,що на 686516,2 млн.грн. більше 

порівняно з 2012 роком .[2, 6].  

Аналізуючи поточні зобов‘язання і забезпечення спостерігаємо їх стрімке збільшення 

до 5846688,7 млн.грн. у 2016 році, що на 42,8% більше в порівнянні з 2012 роком, що є 

свідченням нездатності підприємств своєчасно і в повному обсязі погашати свої 

зобов'язання, причому, як поточні, так і довгострокові, питома вага яких протягом 

аналізованого періоду також зросла. Причиною такої ситуації може бути зростання вартості 

простроченої дебіторської заборгованості, затарювання складів готової продукції через 

падіння попиту на неї та нездатність конкурувати з закордонними виробниками .[2, 6].  

Слід зазначити, що темпи зміни валюти балансу, яка виступає свідченням зміни 

потенційних можливостей підприємств не мали постійну позитивну динаміку. Так баланс 

підприємств України у 2016 році склав 9991791,2 млн.грн., що на 54,2 %більше порівняно з 

2012 роком .[2, 6]. 

Аналізуючи власний капітал підприємств України, можна побачити, що за останні 

роки він зростає і у 2016 році становив 2445803,7 млн.грн. Найбільшу частку в структурі 

власного капіталу належить зареєстрованому – у 2016 році склав 1618369,6 млн грн..  та 

додатковому капіталу – 1781941млн.грн.   Резервний капітал має тенденцію до збільшення з 

47137,4 млн.грн у 2012 році зріс на 31,2% і склав 61851,9 млн.грн. у 2016 році. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у 2012 році складав 57015 млн.грн., а 

потім почав стрімко падати і у 2016 році спустився до позначки  -89070,3 млн.грн. 

Неоплачений та вилучений капітал до 2016 року також збільшився на 23,5% .[2, 6] 
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Проаналізуємо результати діяльності суб‘єктів господарювання України звертаючи 

увагу на величину грошових потоків, які супроводжують операційну, інвестиційно-

фінансову та надзвичайну діяльність. Як показують дані, за 2009 рік суб‘єктами 

господарювання був отриманий фінансовий результат від операційної діяльності в межах 

87,23 млрд. грн., у 2012 році – 186 млрд. грн., у 2013 році – 147,3 млрд. грн., у 2014 році – 

110,4 млрд. грн., у 2016 році – 46,3 млрд. грн. Порівняння параметрів 2009 та 2015 років 

показує, що грошові потоки, які обслуговують доходи та витрати операційної діяльності (без 

урахування інфляційних чинників), зросли в 2,2 разу, а потоки, акумульовані в інвестиційно-

фінансовій діяльності, – в 3,1 разу. У 2016 році спостерігається тенденція до зниження 

фінансового результату від операційної діяльності, яка становила – 46,3 млрд. грн., що на 

64,1 млрд. грн. менше, ніж у 2014 році. .[2, 6] 

Проведений аналіз чистого прибутку (збитку) підприємств України, засвідчив також 

нестабільну ситуацію. Так у 2010 році фінансовий результат (сальдо) чистого прибутку 

підприємств склало 13906,1 млн..грн., з 2013 року до 2015 року спостерігається негативна 

тенденція, а у2016 році чистий прибуток незначно підвищився і склав 29705,0 млн.грн. [2, 3] 

Фінансовий стан більшості українських підприємств можна охарактеризувати як 

незадовільний. Типовим наслідком кризових явищ економічного розвитку підприємств стала 

гостра нестача фінансових ресурсів, що істотно позначалося на ефективності 

господарювання. Крім того, низька забезпеченість підприємств фінансовими ресурсами 

супроводжується низьким рівнем їх використання. Становище, що склалося, об'єктивно 

вимагає нових підходів до формування фінансових ресурсів і напрямів практичної реалізації 

рекомендацій щодо можливостей підвищення ефективності їх використання. 

Отже, оцінку податкового навантаження на реальний сектор необхідно розглядати з 

урахуванням фінансових результатів, отриманих від різних видів діяльності. Втім, не можна 

допускати того, що збитковість інвестиційно-фінансової діяльності та негативний результат 

від обігу цінних паперів призводили до зниження прибутковості, отриманої в реальному 

виробництві. У даному випадку необхідно вносити зміни у нормативні акти, що регулюють 

інвестиційну та фінансову діяльність, посилюючи відповідальність, у тому числі майнову, 

учасників. Нестабільність динаміки фінансових результатів в економіці країни в цілому 

спричинена низкою чинників, серед яких значну роль продовжує відігравати тіньова 

економіка. Основними причинами цього явища є: скорочення офіційних ринків збуту;  

інфляційні процеси; приховування керівництвом підприємств частини результатів своєї 

діяльності з метою запобігання переслідуванню з боку кримінальних елементів суспільства; 

недосконалість економіко-правового середовища. 

Таким чином, в результаті проведеного аналізу, виявлено як позитивні, так і негативні 

макроекономічні тенденції, що проявилися у формуванні фінансових ресурсів суб‘єктів 

господарювання в Україні, в цілому, та в розрізі основних видів економічної діяльності. 

З‘ясовано особливості власних та позикових джерел фінансових ресурсів на основі 

дослідження їх стану, динаміки та структури, оцінки абсолютних та відносних показників їх 

формування в підприємствах України загалом. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ 

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ  

Білоусова Д.Р. 

студент 2-го курсу магістратури групи Ф - 131 

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

Науковий керівник к.е.н., доцент Семченко-Ковальчук О.Б. 

 

В сучасних умовах обмеженості бюджетного фінансування особливої важливості 

набуває питання удосконалення фінансового забезпечення закладів охорони здоров‘я. Саме 

від рівня забезпечення комунальних медичних закладів фінансовими ресурсами залежить 

ефективність надання медичної допомоги населенню. Фінансово-економічна криза суттєво 

загострила проблеми, пов'язані з наданням населенню України медичної допомоги, із 

забезпеченням її належної доступності та якості.  

Зростання цін на ліки, продукти харчування, енергоносії призвело до загального 

підвищення витрат на утримання мережі медичних закладів та збільшення собівартості 

надання всіх медичних послуг. Це вимагає термінового проведення заходів щодо 

забезпечення подальшого розвитку системи медичної допомоги в Україні і запобігання 

розвитку нових негативних тенденцій у зазначеній сфері [10].  

Особливостям фінансування сфери охорони здоров‘я значну увагу приділено такими 

науковцями, як Горин В.П., Мальований М.І., Лопушняк Г.С., Лєхан В.М., Павлюк К.В., 

Немченко А.С. та ін. Проблеми з даної теми та пропозиції щодо їх вирішення висвітлюються 

у наукових працях авторів: Камінська Т.М., Москаленко В.Ф., Смірнова Т.М., Слабкий Г.О.   

Метою роботи є дослідження сучасного стану забезпечення закладів охорони 

здоров‘я фінансовими ресурсами та визначення напрямів його удосконалення. 

Система охорони здоров‘я – найважливіший елемент національного багатства, який 

визначає ступніть соціальної захищеності та є індикатором рівня життя населення країни. В 

сучасній Україні спостерігається тенденція до зростання кількості захворювань, скорочення 

чисельності населення, тривалості життя. [2] Вирішення цих проблем неможливо без 

впровадження заходів щодо ефективного фінансування медичних закладів. Відповідальність 

за стан системи охорони здоров‘я несе держава. 

Фінансове забезпечення охорони здоров‘я може здійснюватись за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, коштів фізичних та юридичних осіб, а також з інших 

джерел, які не заборонені законом. Що стосується бюджетних установ – комунальних 

закладів охорони здоров‘я, їх фінансування здійснюється відповідно до бюджетного 

законодавства. [1]  

Одне з основних стратегічних завдань Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров‘я України (далі – Концепція), схваленої розпорядженням КМУ 30 листопада 

2016 р. № 1013, – перехід до оплати діяльності постачальників медичних послуг на основі 

конкретних результатів їхньої діяльності. Запровадження контрактної моделі 

взаємовідносин між постачальником та замовником медичних послуг призвело до 

необхідності надання державним та комунальним ЗОЗ фінансової та управлінської 

автономії, наслідком чого й стало їх перетворення з бюджетних установ на комунальні 

некомерційні підприємства. [3] 

Головною причиною впровадження цієї реформи є дисфункціональність існуючої 

системи, яка спричинена не тільки специфікою її організації, а й фінансування. 

Здійснюючись за постатейним кошторисом та на основі застарілих нормативів, воно не може 

сприяти покращенню результатів діяльності медичних установ. Основним джерелом 

фінансування оновленої системи все ж залишаються кошти держбюджету, які отримуються 

із загальнодержавних податків. Розподіл бюджетних коштів, які виділяються на 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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фінансування медичної галузі, відбувається через новий механізм, що відкриває можливість 

медичним установам ефективніше витрачати кошти.  

Одним з принципів нової моделі фінансування є ефективність фінансового 

забезпечення, тобто передбачається, що кожна вкладена в систему охорони здоров‘я 

бюджетна гривня принесе максимальну віддачу. [4] 

Так як ця реформа є радикальною, її реалізація передбачає 3 етапи. У 2017 році 

відбувся підготовчий етап, на якому було закладено правові та інституційні основи 

фінансування ЗОЗ, запроваджено модель фінансування ПМД (первинної медичної 

допомоги), почалось впорядкування мережі закладів, які надають вторинну медичну 

допомогу.  

17 лютого 2017 р., під час круглого столу на тему: «Децентралізація. Чи забезпечить 

реформа системи охорони здоров‘я якісні медичні послуги?», який відбувся в Українському 

кризовому медіа-центрі,  заступник міністра охорони здоров‘я України Павло Ковтонюк 

зауважив, що стара модель фінансування лікарень в Україні себе безнадійно віджила. Він 

також відмітив, що більшість лікарень мають застаріле технічне оснащення та зношені 

основні фонди, [5] тому потребують більш ефективного фінансового забезпечення.  

Згідно з Концепцію, період 2018-2019 рр. є етапом впровадження реформи, мета 

якого – фінансування державного гарантованого пакету медичної допомоги через єдиного 

національного замовника медичних послуг. Повна реалізація реформи очікується до 2020 

року, який визнаний етапом інтеграції. [4] Таким чином, держава бере на себе чіткі 

зобов‘язання щодо фінансування медичних послуг. [6] Як наголосив Ковтонюк: «Саме це ми 

і обираємо: або радянська субвенція, або сучасний принцип розподілу коштів і збільшення 

бюджетів лікарень, які реально працюють». [9] 

Незалежне дослідження бюджетних видатків на сферу охорони здоров‘я 22 областей 

(крім Донецької, Луганської обл. та АРК), проведене громадською організацією «Платформа 

здоров‘я» у 2018 році, показало, що найбільше коштів на охорону здоров‘я витрачається в 

Дніпропетровській, Одеській і Херсонській областях. [8] 

За словами в. о. міністра охорони здоров‘я Уляни Супрун, Держбюджет-2019 

орієнтований на підтримку трансформації системи охорони здоров‘я. Зведений бюджет 2019 

року складає 92,3 млрд. грн., що на 9,5 млрд. грн. більше, ніж у 2018 році. [7] 

Таким чином, реалізація реформи фінансового забезпечення закладів охорони 

здоров‘я в Україні та здійснення інших заходів, направлених на покращення фінансового 

стану комунальних некомерційних медичних закладів, повинні сприяти: 

- Справедливому розподілу ресурсів у системі охорони здоров‘я; 

- Посиленню спроможності держави забезпечувати фінансовий захист громадян, які 

потребують медичної допомоги; 

- Поліпшенню якості надання медичних послуг; 

- Підвищенню рівня прозорості та підзвітності використання коштів бюджету. [4] 

Для досягнення основної мети – створення сучасної моделі фінансування медичних 

закладів європейського зразка необхідно докласти чимало зусиль, налагодити ефективне 

використання державних ресурсів в умовах обмеженості бюджетного фінансування.  
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 Економічна ситуація, що склалася  в країні та кардинальні зміни в суспільстві не 

могли не зачепити одну з найважливіших сфер суспільства, що характеризує ефективність 

економіки - трудові ресурси країни. Формування, раціональне використання трудових 

ресурсів, регулювання, контроль трудового потенціалу, розробка новітніх методів 

покращення показників продуктивності праці відіграють велику роль в управлінні 

трудовими ресурсами. 

На сьогодні, вагомий внесок у дослідженні питання з точки зору його дієвості та 

впливу на ефективність функціонування підприємства внесли такі науковці як А.Воронін, Н. 

Каткова, О. Кульчинська, Г. Тарасюк. та інші [1-4]. 

Вперше термін «трудові ресурси» в економічну літературу ввів акдемік С. Струмілін в 

1922 році. Під трудовими ресурсами він розумів робочу силу даної країни або народу у віці 

16-49 років [5]. 

Згодом було введено безліч трактувань поняття «трудові ресурси». В.Травін розглядає 

трудові ресурси, як частину населення країни, яка володіє фізичним розвитком, розумовими 

здібностями і знаннями, необхідними для заняття суспільно-корисною працею [6]. 

Є.Качан визначає трудові ресурси, як сукупність носіїв робочої сили, яка здебільшого 

визначається демографічною структурою населення, встановленими межами працездатності 

http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf
http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf
https://www.umj.com.ua/article/105313/stvorennya-gospitalnih-okrugiv-yak-skladova-reformi-detsentralizatsiyi
https://www.umj.com.ua/article/105313/stvorennya-gospitalnih-okrugiv-yak-skladova-reformi-detsentralizatsiyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2538508-derzbudzet2019-orientovanij-na-pidtrimku-transformacii-sistemi-ohoroni-zdorova-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2538508-derzbudzet2019-orientovanij-na-pidtrimku-transformacii-sistemi-ohoroni-zdorova-suprun.html
https://euromd.com.ua/1-novyny/43-novini-zdorovya/post-8194-chi-zdorovya-dlya-vsikh-reyting-vidatkiv-na-okhoronu-zdorovya-po-regionakh-ukraini/
https://euromd.com.ua/1-novyny/43-novini-zdorovya/post-8194-chi-zdorovya-dlya-vsikh-reyting-vidatkiv-na-okhoronu-zdorovya-po-regionakh-ukraini/
https://euromd.com.ua/1-novyny/43-novini-zdorovya/post-8194-chi-zdorovya-dlya-vsikh-reyting-vidatkiv-na-okhoronu-zdorovya-po-regionakh-ukraini/
https://euromd.com.ua/176-spetstema-medichna-reforma-v-ukraini-k/post-7971-yak-reforma-zminit-finansuvannya-medichnoi-galuzi/
https://euromd.com.ua/176-spetstema-medichna-reforma-v-ukraini-k/post-7971-yak-reforma-zminit-finansuvannya-medichnoi-galuzi/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/socmedic/classes_stud/uk/med/lik/ptn/%D1%25
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як тих, що беруть участь у процесі праці, створенні споживчих вартостей і соціально-

культурних цінностей, так і потенційно здатних до суспільно-корисної діяльності [7]. 

То на сьогоднішній день трудові ресурси - це визначальний елемент у досягненні 

конкурентних переваг на сучасному економічному рівні. Основними складовими є: здоров'я; 

знання, накопичені в процесі навчання та подальшої трудової діяльності; акумульована 

інформація; досвід працівника. Вони закладаються у фундамент розвитку економічної 

системи в країнах із розвиненою ринковою економікою.  

Трудові ресурси мають особливі риси, які відрізняють їх від будь-яких інших. Це 

можливість:  

- висувати вимоги до керівництва щодо змін умов роботи й оплати праці; 

- виконувати роботу або відмовлятися від неї добровільно; 

- звільнятися за власним бажанням.  

У зв'язку із цим необхідно добре обмірковувати напрями ефективного використання 

трудових ресурсів на підприємстві, а для цього, не мало важливо, мати достовірну та 

об‘єктивну інформацію щодо використання трудових ресурсів на підприємстві. Отримати її 

можна лише за допомогою аналізу й оцінки персоналу. 

Аналіз та оцінка трудових ресурсів дають змогу визначити потребу в персоналі, 

забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, рівень задоволення персоналу роботою 

та умовами праці, ну і, звичайно,  оцінити ефективність використання персоналу 

підприємства. 

Процес економічного аналізу трудових ресурсів на підприємстві, як правило, 

складається з декількох послідовних етапів, наведених нижче:  

- визначення необхідних для аналізу показників, які характеризують стан і 

ефективність використання трудових ресурсів підприємства за певний період часу; 

- розрахунок фактичних показників і визначення динаміки їх зміни порівняно з 

минулими періодами; 

- визначення факторів і причин, що вплинули на зміну показників стану та 

використання трудових ресурсів підприємства; 

- аналіз кожного виявленого фактору, як окремо, так і у взаємозв'язку з іншими 

факторами; 

- визначення ступеня впливу аналізованих показників на якість і обсяг 

виробленої та реалізованої продукції; 

- підведення підсумків та визначення висновків на підставі проведеного 

економічного аналізу для прийняття рішень щодо підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів. 

Л. Романова пропонує під час оцінки трудових ресурсів треба аналізувати 

чисельність, склад і рух працюючих на підприємстві, продуктивність праці, фонд оплати 

праці та ефективність використання персоналу підприємства, зокрема показники 

зарплаторентабельності [8]. Тут враховані практично всі показники, що характеризують стан 

і використання трудових ресурсів у підприємницькій структурі. Особливу увагу у даному 

підході також приділено визначенню темпів зміни кожного з аналізованих показників і 

оцінки ступеня впливу змін одного показника на інший.  

На думку В. Когденка при здійсненні аналізу трудових ресурсів повинні оцінюватися 

показники руху персоналу, продуктивності праці й ефективності витрат на працю. До 

основних показників руху трудових ресурсів науковець відносить: коефіцієнт загального 

обороту; коефіцієнт обороту з прийому; коефіцієнт обороту з вибуття; коефіцієнт плинності 

кадрів; коефіцієнт заміщення працівників; коефіцієнт сталості персоналу. До показників 

продуктивності праці наууовець відносить відношення виручки від продажів до чисельності 

працівників або відношення прибутку до чисельності працівників. До показника, що 

визначає ефективність витрат на працю, в даній методиці належать зарплатовіддача, а також 

виручка на одну гривню витрат на оплату праці, додана вартість на одну гривню витрат на 

оплату праці та прибуток на одну гривню витрат на оплату праці [9].  
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Можна вважати, що показники, зазначені  В. Когденко, є найбільш повним переліком 

показників, необхідних для проведення комплексного економічного аналізу трудових 

ресурсів підприємства.  

Дослідивши думки вчених із питань аналізу стану та використання трудових ресурсів 

підприємства, можна відзначити, що більшість підходів схожі у виборі показників, які 

пропонуються для оцінки трудових ресурсів.  

Отже, для систематизації показників оцінки трудових ресурсів доцільно об‘єднати їх 

за такими групами:  

- аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами: відсотки персоналу 

основної та неосновної діяльності, структура персоналу;  

- аналіз кваліфікації персоналу: показники відповідності кваліфікації робочих 

складності робіт, які вони виконують, зокрема середні тарифні розряди робіт та робочих; 

показники загального та безперервного стажу роботи працівників; загальноосвітній рівень 

робітників та їх середній вік; показники виконання плану з підвищення кваліфікації;  

- аналіз руху трудових ресурсів підприємства: коефіцієнт загального обороту; 

коефіцієнт обороту з прийому; коефіцієнт обороту з вибуття; коефіцієнт плинності кадрів; 

коефіцієнт заміщення працівників; коефіцієнт сталості персоналу, аналіз причин підвищення 

рівня плинності кадрів;  

- аналіз використання робочого часу: кількість відпрацьованих днів за 

категоріями робітників, тривалість робочого дня за категоріями робітників, номінальний та 

ефективний фонд робочого часу, фактори впливу на фонд робочого часу, втрати робочого 

часу та їх причини;  

- аналіз продуктивності праці та трудомісткості виробленої продукції: 

середньогодинний, середньоденний та середньорічний виробітки, трудомісткість продукції, 

факторний аналіз продуктивності праці;  

- аналіз витрат на оплату праці: склад і структура фонду оплати праці, 

середньогодинна та середньорічна оплата праці одного робітника, коефіцієнт 

співвідношення темпів зростання продуктивності праці та темпів зростання заробітної плати, 

коефіцієнт заборгованості по заробітній платі. 

Підводячи підсумки, зазначаємо, що від раціонального використання трудових 

ресурсів на підприємстві у цілому залежать результативність процесу виробництва й якість 

виробленої продукції. Тому економічний аналіз стану та ефективності використання 

трудових ресурсів повинен займати одне з провідних місць у системі загального аналізу 

господарської діяльності підприємства. Систематизований підхід до оцінки трудових 

ресурсів дасть змогу проаналізувати всі напрями використання трудових ресурсів для 

подальшого прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності 

виробничого процесу в цілому та використання персоналу зокрема. 
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Дослідження інновацій, а саме, їх технологічну та економічну складову, набуло 

численних «відтінків» у працях зарубіжних науковців. Наприклад, Ф. Ніксон вважає, що 

інновація – це сукупність виробничих, технічних і комерційних заходів, які ведуть до появи 

на ринку нових та вдосконалених промислових процесів і обладнання [2].  

В свою чергу, Б. Санто стверджував що , інновація – це такий суспільно-техніко-

економічний процес, який через практичне використання ідей та винаходів призводить до 

створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій, і у випадку, якщо інновація 

орієнтована на економічну користь, прибуток, її поява на ринку може принести додатковий 

прибуток [5]. 

Не можна не погодитися із М. Портером, який наголошує, що інновації – це можливість 

здобуття фірмою конкурентних переваг. Інновації виявляються в новому дизайні продукту, у 

новому процесі виробництва, у новому підході до маркетингу, у новій методиці підвищення 

кваліфікації працівників [1].  

К. Фрімен називає інновацію технічною, дизайнерською, виробничою, управлінською 

діяльністю, виготовленням нових товарів, першим комерційним використанням нових 

процесів або обладнання. 

К. Найт розглядає інновації як «впровадження чого-небудь нового стосовно організації 

або її безпосереднього оточення» й оцінює нововведення «як особливий випадок процесу 

зміни в організації» [1]. 

Е. Менсфілд стверджує: «Коли винахід починає застосовуватися, він стає науково-

технічним нововведенням» [4]. П. Лелон дає більш чітке розмежування цих понять: 

нововведення – це «новий вид продукції, методу, технології».  

Польський економіст М. Хучек пропонує визначати інновації в трьох значеннях: 

функціональному, атрибутивному і предметному. При функціональному підході увага 

зосереджена на інновації як процесі свідомого здійснення змін у техніці, технології, 

організації праці. При атрибутивному – інновації розглядаються як одна з можливих реакцій 

підприємства на суспільні потреби. А при предметному підході – це стосується цілої 

сукупності виробів, процедур і методів, що характеризуються певними рисами [1].  

Враховуючи, що нововведення можливо розглядати як освоєння нової продуктової 

лінії, це призведе до збільшення сукупності контрактів на збут продукції, поліпшення умов 

постачання ресурсів, і, безумовно, до конкурентних переваг підприємства. 

Ми погоджуємося із визначенням категорії інновації як «…введення у вживання будь-

якого нового або значно поліпшеного продукту (товару або послуги) або процесу, нового 

методу маркетингу або нового організаційного методу в діловій практиці, організації 

робочих місць або зовнішніх зв‘язках». 

Загальновідомо, що сферу інноваційної діяльності утворюють три складові: ринок 

нововведень (новацій), ринок капіталу (інвестицій), ринок чистої конкуренції нововведень, а 
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життєвий цикл інновації розглядається як інноваційний процес, який пов'язаний із 

створенням, освоєнням і поширенням інновацій.  

Для успішного керування інноваційною діяльністю необхідне ретельне вивчення 

інновацій Насамперед необхідно уміти відрізняти інновації від несуттєвих видозмін у 

продуктах і технологічних процесах (наприклад, естетичні зміни - кольори, форми і т.п.); 

незначних технічних або зовнішніх змін у продуктах, що залишають незмінними 

конструктивне виконання й здійснюючих не достатньо помітний вплив на параметри, 

властивості, вартість виробу, а також вхідних у нього матеріали і компонентів; від 

розширення номенклатури продукції за рахунок освоєння виробництва, що було не колись на 

даному підприємстві але уже відомих на ринку продуктів, із метою задоволення поточного 

попиту і збільшення прибутків підприємства. 

Новизна інновацій оцінюється по технологічних параметрах, а також із ринкових 

позицій. З урахуванням цього будується класифікація інновацій, яка пропонується 

науковцями [1, 2, 3]. Так, у залежності від технологічних параметрів інновації 

підрозділяються на: 

 продуктові інновації, вони включають застосування нових матеріалів, нові 

напівфабрикати і комплектуючих; одержання принципово нових продуктів. 

 процесні інновації означають нові методи організації виробництва (нові 

технології). Процесні інновації можуть бути пов'язані зі створенням нових організаційних 

структур у складі підприємства (фірми). 

По типах новизни для ринку інновації діляться на: 

 нові для галузі у світі; 

 нові для галузі в країні; нові для даного підприємства (групи підприємств). 

За місцем в системі (на підприємстві, у фірмі) можна виділити: 

 інновації на вході підприємства (зміни у виборі і використанні сировини, 

матеріали, машин і устаткування, інформації й ін.); 

 інновації на виході підприємства (вироби, послуги, технології, інформація й 

ін.); 

 інновації системної структури підприємства (управлінської, виробничої, 

технологічної). 

У залежності від глибини внесених змін виділяють інновації: 

 радикальні (базові); 

 що покращують; 

 модифікаційні (приватні). 

Вже не новим є визначення поняття інноваційних структур та їх основних типів: 

технополіси, технопарки (дослідницькі, технологічні, промислові, аграрні), рекреаційні зони, 

інноваційні бізнес-інкубатори та інноваційні центри. Зауважимо, що за допомогою таких 

структур можливо: по-перше, вдосконалити галузеву структуру виробництва; по-друге, 

прискорити соціально-економічний розвиток регіональних структур; по-третє, активно 

застосувати у виробництві науково-технічні розробки, розвивати експортну бази і 

збільшувати  валютні надходження в результаті більш інтенсивної інтеграції економіки 

нашої країни в систему міжнародної торгівлі. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кузуб Д. 

Магістр 1-го курсу групи –МФ - 181 

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

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

 

Для кожного підприємства в сучасних складних умовах господарювання важливим є не 

тільки забезпеченість ресурсами, але й перспективний стратегічний розвиток, без якого 

неможливе ефективне функціонування в конкурентному середовищі і який обов‘язково 

повинен включати оцінку стартових умов; стратегічні цілі і пріоритети розвитку; механізм 

реалізації стратегії розвитку; інструментарій обліку, контролю та оцінки реалізації стратегії 

розвитку підприємства. 

Формування стратегії розвиту підприємства дає змогу визначити подальші перспективи 

функціонування підприємства на ринку, виробити сценарії із врахуванням умов зовнішнього 

середовища (розвиненість і вік галузі, кількість конкурентів та їх позиції, характеристика та 

прибутковість ринку тощо) та внутрішнього середовища (потенціал підприємства, технічне 

оснащення, якість, ціна, продукція, фінансування, ресурси, персонал тощо), характер їх змін; 

визначити мету діяльності та оцінити стратегічні конкурентні переваги.  

Слово «стратегія» походить від давньогрецьких слів ―stratos‖ – ―військо‖ та ―agos‖ – 

―веду‖. Сполучені разом, вони утворюють слово ―stratеgos‖ (полководець або воєначальник, 

щокомандує армією). Відповідно, поняття «стратегія» первинно тлумачилося як мистецтво 

або наука ведення воєнних дій [1].  

Свідченням цього є давньокитайський трактат про військове мистецтво ―Сунь-Цзи‖, 

датований V ст. до н. е [2].  

Приклади використання стратегічного підходу до управління діловими організаціями 

почали простежуватися ще у 20 – 30 - хрр. ХХ ст. Починаючи з 1926 р. під стратегією малося 

на увазі управління ресурсами, коли спеціалістами Бостонської консалтингової групи (BCG) 

було встановлено, що при кожному подвоєнні виробництва витрати на одиницю продукції 

знижуються на 20 % [3, с.17]. Стратегічне управління виникло на початку 60-хрр. XX ст. 

Його засновниками були І.Ансофф [4] та ін. Вони почали вважати стратегією не тільки 

правильне управління ресурсами, але й правильне визначення напрямів діяльності на ринку. 

Стратегія все частіше трактувалася як план досягнення перемоги над конкурентами з 

допомогою комплексу різноманітних дій.  

Запропоновані наукові підходи до визначення категорії «стратегія підприємства», 

надають можливість їх узагальнити в наступному вигляді:  

1) набір правил для прийняття рішень– І. Ансофф; 

2) дії, модель дій, програма дій – Б. Карлофф, Г. Мінцберг, М. Портер;  

3) детальний всебічний комплексний план – М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Р.А. 

Фатхутдінов, А. Стрікленд, М.ГСаєнко, А. Томпсон;  

5) комплекс прийнятих рішень– П.С. Дойль; 

6) система установок і заходів– Н.В. Шеховцева;  

7) довгостроковий якісно визначений курс, напрям розвитку організації – 

О.С. Виханський, З.Е. Шершньова, С.В. Оборська, В.А. Васильченко, Т.І. Ткаченко, В.А. 

Бєлошапка, Г.В. Загорний; 

8) набір напрямів діяльності– А. Наливайко;  
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9) функціональний засіб – В. Колпаков;  

10) координуючий фактор – Н.В. Куденко;  

11) система довгострокових цілей – І.А. Бланк [6].  

Під час формування стратегії розвитку підприємства доцільно спиратися на 

загальновизнані принципи її розробки: орієнтованість на довгострокові глобальні цілі 

підприємства; багатоваріантність можливих напрямків розвитку; безперервність розробки 

стратегії; адаптованість до змін, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі; комплексність розробки стратегії, узгодженість стратегічних рішень за 

окремими напрямками діяльності підприємства. 

Науковцями пропонуються наступні етапи розробки стратегії розвитку на українських 

підприємствах: 

1 – усвідомлення місії підприємства; 

2 – вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу на діяльність 

підприємства; 

3 – оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства (для чого рекомендується 

використовувати метод SWOT аналізу); 

4 – формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства; 

5 – розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх оцінка (вибір); 

6 – здійснення заходів, що спрямовані на реалізацію розробленої стратегії розвитку 

підприємства; 

7 – моніторинг ходу реалізації стратегії та оцінка необхідності її коригування; 

8 – оцінка реалізації стратегії та врахування недоліків реалізації при розробці наступної 

або зміні існуючої [5]. 

Під механізмом формування стратегії розвитку промислового підприємства розуміємо 

набір інструментів, методів впливу та організаційних процедур, спрямованих на формування 

стратегії розвитку промислового підприємства.  
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Більшість фахівців з управління підприємством під контролінгом розуміють 

функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього 

http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_19/224_Gol.pdf
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_19/224_Gol.pdf
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консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Інакше 

кажучи, контролінг (фінансовий контролінг) – це спеціальна саморегулююча система 

методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту 

(фінансового менеджменту) підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, 

координацію, контроль і внутрішній консалтинг.  

Основними функціями фінансового контролінгу вважають: 

1. координацію (регулювання інформаційних потоків; координація процесу 

планування); 

2. фінансову стратегію (активна участь у розробці фінансової стратегії підприємства та 

координація роботи з планування фінансово-господарської діяльності; „продаж‖ цілей і 

планів; вироблення пропозицій щодо адаптації організаційної структури підприємства до 

обраної стратегії розвитку); 

3.планування та бюджетування (розробка та постійне вдосконалення внутрішньої 

методики прогнозування та бюджетування; забезпечення процесу бюджетування; участь у 

розробці інвестиційних та інших бюджетів); 

4. бюджетний контроль (внутрішній (управлінський) облік; участь у складанні річних, 

квартальних і місячних звітів (аналіз відхилень фактичних показників діяльності від 

запланованих; забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-

господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх нейтралізації; виявлення та 

ліквідація вузьких місць на підприємстві; своєчасне реагування на появу нових можливостей 

(виявлення та розвиток сильних сторін); підготовка звіту про виконання бюджетів і розробка 

пропозицій щодо коригування планів і діяльності (рапортування);  

5. внутрішній консалтинг та методологічне забезпечення (розробка методичного 

забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів; надання консультацій і 

рекомендацій керівництву підприємства та структурним підрозділам у процесі розробки 

фінансової стратегії, планування, розробки і 
 
впровадження нових продуктів, процесів, 

систем); 

6. внутрішній аудит та ревізія (забезпечення постійного контролю за дотриманням 

співробітниками встановленого документообороту, процедур проведення операцій, функцій і 

повноважень згідно з покладеними на них обов‘язками). 

Дана категорія була досліджена на основні фінансово-економічних показників 

діяльності підприємства ТОВ ―АГРІКОР‖.  За досліджуваний період (2015 – 2017 рр.) 

спостерігається зростання виручки від реалізації продукції на 85,3%, що є досить 

позитивною тенденцією виробничо-господарської діяльності підприємства. Як наслідок,  

зростає собівартість реалізованої продукції за цей період на 56,1%. Проте доцільно 

збільшувати обсяги виробництва, адже при збільшенні реалізації вражаюче збільшується 

прибуток підприємства, який зріс за досліджуваний період майже в 6 разів (на 491,5%). 

За звітний період відбулося збільшення вартості майна підприємства ТОВ ―АГРІКОР‖ 

на  83,6%. За звітний період зросла вартість основних фондів на  58,5%, та оборотних активів 

125,5%. Зростання суми оборотних активів відбулося за рахунок зростання  суми грошових 

коштів на 119,4%  та дебіторської заборгованості на 139,0%. 

Необхідно зазначити, що на кінець 2017 року частка позикових коштів зменшилась і 

складає 28,4% В той же час відбулося зростання не тільки частки власного капіталу, але й 

його розміру на 140,1%.  

Проведений аналіз витрат, дозволяє зробити висновок, що виробництво продукції на 

нашому підприємстві є матеріаломістким та трудомістким: питома вага матеріальних витрат 

становить (32,5 – 46,1%) в загальних витратах, а витрати на оплату праці – до 44%.  

Також було проведено СВОТ – аналіз, за допомогою якого фахівцями ТОВ ―АГРІКОР‖ 

були виявлені сильні та слабкі сторони підприємства, що являють собою додаткові шанси та 

ризики. Для покращення ефективності функціонування даного підприємства нами було 

запропоновано впровадження системи фінансового контролінгу.  

Одним з найбільших ефективних методів, запропонованих для ТОВ ―АГРІКОР‖ є 

впровадження бюджетування, яке передбачає розробку комплекс заходів і інструментів 



18 

 

прогнозування і систематичного регулювання або оперативного управління кругообігом 

грошових коштів підприємства.  

Важливими кроком при впровадження системи бюджетування має стати впровадження 

декількох, актуальних для підприємства операційних бюджетів (планів). Слідом або 

одночасно потрібно впроваджувати бюджет руху грошових коштів (Cash-Flow), тому що він 

дозволяє налагодити контроль за платоспроможністю і потрібен для поточної стійкості 

підприємства. 

Документом, який є узагальнюючим і який об`єднує в собі дані всіх бюджетів є касовий 

план. Він відображає надходження і видатки грошових коштів. По суті він відповідає 

балансу доходів і видатків, який складається при фінансовому плануванні підприємства. 

Реалізація запропонованих заходів дозволить підвищити ефективність фінансово-

господарської діяльності ТОВ ―АГРІКОР‖. 
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СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ 

Ляшко С.І. 

Магістр 2-го курсу групи МФ - 181 

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

Науковий керівник: к.е.н, доцент, Бондар В.В. 

 

Однією з причин виникнення кризової ситуації на багатьох українських підприємствах 

є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва привели 

велику кількість суб'єктів господарювання на межу банкрутства. Істотним фактором, який 

зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних 

підприємствах ефективної системи контролінгу. 

Поняття „контролінг‖ походить від англійського „to control‖, яке в економічному 

розумінні означає управління, спостереження, контроль. 

У деяких літературних джерелах під поняттям „контролінг‖ розуміють виключно контроль 

або управлінський облік (managerial accounting). Таке тлумачення контролінгу є неповним, 

оскільки і контроль, і управлінський облік є лише окремими функціями контролінгу [7]. 

Контролінг як система підтримки управлінських рішень був уперше запроваджений на 

підприємствах у США наприкінці XIX — на початку XX століття. Спочатку контролінг був 

сконцентрований переважно на фінансових питаннях (фінансовий контролінг) і розглядався 

виключно як функціональний блок фінансового менеджменту. З часом сфера компетенції 

контролера поступово поширювалася на маркетинг, постачання, виробництво. У Європі 

контролінг активно почав впроваджуватися починаючи з 70-х років XX ст. Сьогодні служби 

контролінгу функціонують практично на всіх великих та на більшості середніх підприємств. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2010_18_2/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/61.pdf


19 

 

Більшість фахівців з управління підприємством під контролінгом розуміють 

функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього 

консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Інакше 

кажучи, контролінг (фінансовий контролінг) – це спеціальна саморегулююча система 

методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту 

(фінансового менеджменту) підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, 

координацію, контроль і внутрішній консалтинг [7]. 

Підкреслимо, що служби контролінгу безпосередньо не приймають рішення, а 

здійснюють їх підготовку, функціональну та інформаційну підтримку і контроль за 

реалізацією. Інформаційне забезпечення менеджменту повинно здійснюватись у зрозумілій 

для користувачів формі. З цією метою відповідна інформація спочатку обробляється, 

узагальнюється, аналізується і подається користувачам у формі рапортів, звітів, доповідних 

записок, резюме, рекомендацій, прогнозів тощо. 

 

Структурно-логічна схема планування в рамках системи контролінгу наведена на рис. 

1.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Порядок планування в рамках системи контролінгу 
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реалізацією. Інформаційне забезпечення менеджменту повинно здійснюватись у зрозумілій 

для користувачів формі. З цією метою відповідна інформація спочатку обробляється, 

узагальнюється, аналізується і подається користувачам у формі рапортів, звітів, доповідних 

записок, резюме, рекомендацій, прогнозів тощо. 

Для ефективної роботи й чіткого визначення відповідальності контролерів на 

підприємстві створюється спеціальний структурний підрозділ – служба контролінгу. 

Оскільки основна функція контролінгу на підприємстві – аналіз та управління витратами і 

прибутком, служба контролінгу повинна мати можливість отримувати всю необхідну 

інформацію й створювати на її основі рекомендацій для прийняття рішень. 

Інформація, яку готує служба контролінгу, призначена для вищого керівництва 

(генерального директора, заступника директора з економіки, фінансового директора, 

комерційного директора), й доцільно підпорядковувати службу контролінгу безпосередньо 

заступникові директора з економіки [4]. 

Розрізняють такі завдання служби контролінгу: 

- створення системи збору оперативної інформації; 

- підготовка аналітичних звітів про витрати для керівників; 

- аналіз документообігу; 

- взаємовідносини з керівниками всіх рівнів; 

- допомога в постановці завдання автоматизації фінансово-господарської діяльності; 

- методичні вказівки з економічного аналізу та оцінки інвестиційних проектів тощо. 

Оскільки важливим аспектом роботи керівника будь-якого рівня є прийняття управлінських 

рішень, тому провідним завданням системи контролінгу на підприємстві має бути підтримка 

процесу прийняття управлінських рішень. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ПРИНЦИПИ, СУБ’ЄКТИ ТА ВИДИ 

 

Мальцев О. О.,  
магістр Чернігівський національний технологічний університет, 

 м. Чернігів, Україна 

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

 

Згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» ЗЕД – діяльність 

суб‘єктів господарської діяльності України та іноземних суб‘єктів господарської діяльності, 

побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце на території України, так і за її 

межами [2]. Відповідно, метою організації обліку ЗЕД є створення належних умов для 

своєчасного та повного відображення в обліку операцій ЗЕД, підвищення ефективності 

операцій експортно- імпортного спрямування. Ця мета досягається за допомогою вирішення 

таких взаємопов‘язаних завдань:  

- створення окремого структурного підрозділу, що відповідав би за успішність 

ведення ЗЕД на підприємстві; 

- проведення маркетингових досліджень нових ринків (із застосуванням сучасних 

підходів та методів дослідження) за умови виходу на них; 

- вибір партнерів для ведення ЗЕД шляхом збору необхідної інформації про них; 

- розробка стратегії розвитку підприємства та удосконалення механізму ЗЕД на 

основі проведення SWOT-аналізу та вивчення відповідних законодавчих актів; 

- опрацювання напрямів удосконалення системи управління та планування 

зовнішньоекономічних зв'язків на рівні підприємства; 

- реалізація організаційно-економічних заходів підвищення 

конкурентоспроможності товарів на експорт та ін. [1]. 

Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської 

діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються принципами, 

наведеними в табл. 1. 

 

Таблиця 1.1 - Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
№ Принципи здійснення ЗЕД Сутність принципу 

1 2 3 

1 Суверенітету народу України у 

здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності 

Виключне право народу України самостійно та незалежно 

здійснювати ЗЕД на території України 

Обов'язкок України неухильно виконувати всі договори і 

зобов'язання України в галузі міжнародних економічних 

відносин 

2 Свободи зовнішньоекономічного 

підприємництва 

Праві суб'єктів ЗЕД добровільно вступати у 

зовнішньоекономічні зв'язки 

Праві суб'єктів ЗЕД здійснювати її в будь-яких формах, які 

прямо не заборонені  чинними  законами України 

Обов'язку додержувати при здійсненні ЗЕД порядку, 

встановленого законами України 

Виключному праві власності суб'єктів ЗЕД на всі одержані 

ними результати ЗЕД 

3 Юридичної рівності і недискримінації Рівності перед законом всіх суб'єктів ЗЕД 

Забороні будь-яких, крім передбачених Законом, дій держави, 

результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів 
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ЗЕД 

Неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її 

суб'єктів 

4 Верховенства закону Регулюванні ЗЕД тільки законами України 

Забороні застосування підзаконних актів та актів управління 

місцевих органів, що створюють для суб'єктів ЗЕД умови менш 

сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України 

5 Захисту інтересів суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

Забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів 

Здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності України за межами України згідно з нормами 

міжнародного права 

6 Еквівалентності обміну, 

неприпустимості демпінгу при ввезенні 

та вивезенні товарів 

Неприпустимість демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів 

 

Джерело: створено автором на основі [2] 

 

Розглянемо хто є суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності згідно Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» (див. рис. 1.1). 

Згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» виділяють наступні 

види зовнішньоекономічної діяльності (див. рис. 1.2). 

Аналізуючи трактування поняття ―зовнішньоекономічна діяльність‖, спостерігається 

невідповідність підходів до сутності даної категорії. 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності 

Джерело: побудовано автором за даними [2] 
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Зокрема, в українському законодавстві існують відмінності між спеціальним та 

загальним законом. Господарський кодекс під зовнішньоекономічною діяльністю розуміє 

лише ту господарську діяльність, що передбачає перетин митного кордону України майном 

чи робочою силою, а ЗУ ―Про ЗЕД‖ визначає, що така діяльність може здійснюватися як на 

території України, так і поза її межами. Отже, Господарський кодекс більш вужче трактує 

досліджуване поняття та обмежує перелік господарських операцій, які можуть мати статус 

зовнішньоекономічних [3]. 

Отже, потрібно уніфікувати положення Господарського кодексу в частині 

трактування поняття ―зовнішньоекономічна діяльність‖ з нормами Закону ―Про ЗЕД‖. Адже 

наведене в Господарському кодексі визначення не враховує існування в Україні спеціальних 

митних зон, ввезення товарів з яких на митну територію України відбувається з перетином 

митного кордону; суперечить підходам міжнародних конвенцій, які ратифіковані Україною; 

не надає можливості суб‘єктам господарювання здійснювати ряд операцій, які будуть 

визнані як зовнішньоекономічні [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Види зовнішньоекономічної діяльності 

Джерело: побудовано автором за даними [2] 

 

Можна узагальнити визначення зовнішньоекономічної діяльності вчених та 

дефініцій які даються в нормативно-правових документах і представити його у наступній 

формі: ЗЕД – це господарська діяльність вітчизняних та іноземних суб‘єктів 

господарювання, яка побудована на взаємовідносинах між ними, є сукупністю виробничо-

Види зовнішньоекономічної діяльності 

1. Експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 

 
2. Надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземним суб'єктам господарської діяльності 

3. Наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, 

навчальна та інша кооперація 

4. Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами 

5. Кредитні та розрахункові операції між суб'єктами ЗЕД 

6. Спільна підприємницька діяльність 

7. Підприємницька діяльність на території України, пов'язана з  

наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших 

нематеріальних об'єктів власності 

8. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, 

аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших 

подібних заходів  

9. Інші види ЗЕД передбачені Законом 
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господарських, організаційно-економічних та комерційних функцій, які забезпечують обмін 

продукцією в матеріально-речовій формі або надання послуг, пов‘язана з міжнародною 

виробничою і науково-технічною кооперацією, експортом та імпортом продукції, виходом 

підприємства на зовнішній ринок. 

 

Список використаних джерел: 

1. Венцель В.Т. Зовнішньоекономічна діяльність: підходи до розуміння в довідковій та 

нормативно-правовій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного 

університету. Серія: Економічні науки науковий журнал / Житомир: ЖДТУ, 2011. - №1 (55). 

– С.43-45. 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-XII від 16.04.1991 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 

3. Карпенко М. О. Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

/ М. О. Карпенко, О. В. Захарченко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 

2010. – № 26. 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ  

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 

Петровська А.С. 

аспірант 

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна 

Рева І.А.  

магістр 1-го курсу групи М – 141  

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

 

Зростання економіки з якомога меншими втратами для довкілля можливе лише через 

ефективне поєднання економічної та екологічної складової, тому розвиток і підтримка 

екологічного підприємництва можливі насамперед через сполучення державних субсидій й 

інвестицій з витратами підприємця, які пов‘язані з впровадженням ресурсозберігаючих 

технологій. 

Основною проблемою у взаєминах між економікою й екологією є незацікавленість 

суб'єктів підприємницької діяльності в поліпшенні екологічної ситуації, оскільки 

впровадження переробних та ресурсозбережуючих технологій веде до збільшення витрат та в 

більшості випадків не дає економічного ефекту. Переробка й повторне використання 

відходів в якості вторинних ресурсів може й повинно бути вигідним [2]. 

В процесі господарської діяльності перед суб‘єктами економічної діяльності постійно 

виникає потреба вибору між декількома альтернативними варіантами, з яких необхідно 

обрати найбільш раціональний з економічної точки зору й при цьому отримати позитивний 

екологічний ефект. Симбіозом таких вигід може стати використання на підприємстві 

технологій з переробки відходів, в результаті яких підприємець отримує вторинну сировину, 

яку може використовувати в якості матеріальних ресурсів в основному виробництві.  

Тобто альтернативою придбання матеріальних ресурсів у сторонньої організації може 

стати вкладення коштів у організацію переробних процесів на базі основного виробництва. 

Вибір на користь другого варіанту буде доцільним тільки в тому випадку, якщо 

дотримуватиметься нерівність: 

 

врпр ПП        (1) 

 

де Ппр – прибуток, отриманий при використанні покупних природних ресурсів або 

сировини; 

     Пвр – прибуток, отриманий при використанні вторинних ресурсів отриманих в 

результаті впровадження на підприємстві технологій переробки відходів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12
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В процесі перетворення отримуємо:  

 

врврпрпр ВДВД      (2) 

 

де Дпр – дохід, одержаний від реалізації основної продукції виготовленої при 

використанні покупних природних ресурсів або сировини;  

     Впр – витрати, пов‘язанні з виробництвом та реалізацією продукції отриманої при 

використанні покупних природних  ресурсів або сировини; 

     Двр – дохід, одержаний від реалізації основної продукції виготовленої при 

використанні вторинних ресурсів отриманих в результаті використання переробних 

технологій на підприємстві;  

     Ввр – витрати, пов‘язанні з виготовленням продукції на основі використання 

переробних технологій на підприємстві. 

 

Для оцінки вигідності процесу переробки відходів доцільно в якості результату 

розглядати дохід від здійснення виробничої діяльності, а як витрати – витрати пов‘язані з 

одержанням матеріальних ресурсів але за умов використання різних варіантів отримання 

сировини для виготовлення продукції.  

Доход визначається за класичною формулою без урахування альтернативних варіантів 

забезпечення підприємства природними ресурсами. 

 

ЦОД       (3) 

 

де О – обсяг виробленої продукції; 

    Ц – ціна за одиницю виробленої продукції. 

 

Однак в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища ціна продукції, яка 

виробляється в одному з випадків з первинної сировини, а в іншому з вторинної значно може 

відрізнятися, що обумовлене відносно низкою конкурентоздатністю товарів, зроблених з 

використанням перероблених відходів, оскільки навіть при відносній дешевині 

співвідношення ціна/якість для них менш сприятливе, чим у продукції, виготовленої тільки 

із природної сировини. 

Загальна сума витрат пов‘язана з виробництвом та реалізацією продукції може бути 

обчислена за допомогою складання кошторису, який включає основні статті витрат такі як 

матеріальні витрати, оплата праці, соціальні відрахування, амортизаційні відрахування та 

інші витрати. 

Матеріальні витрати, як елемент кошторису включають: витрати на сировину й основні 

матеріали, які є матеріальною субстанцією продукції, комплектуючі вироби, допоміжні 

матеріали, які використовуються в технологічному процесі або потрібні для його 

обслуговування, а також витрати, пов'язані з використанням природної сировини, паливо та 

енергію зі сторони тощо.  

З одного боку, суб‘єкт господарської діяльності може придбати природні ресурси або 

сировину для здійснення виробничої діяльності у зовнішніх постачальників, а з іншого боку 

може використовувати вторсировину, яку може отримати в результаті переробки відходів 

силами підприємства [1]. 

Однак слід зауважити, що вкладення коштів у організацію переробних процесів буде 

доцільним тільки в тому випадку, якщо буде дотримуватися нерівність, за умов залучення 

ресурсів для випуску однакового обсягу готової продукції: 

 

врпр МВМВ       (4) 
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де МВпр – матеріальні витрати, які формуються за умов використання покупних 

природних  ресурсів або сировини; 

     МВвр – матеріальні витрати, які формуються за умов використання вторинної 

сировини та переробних технологій на підприємстві. 

 

Вибір найефективнішого джерела формування матеріальних ресурсів можливе на 

основі їхнього розділення на варіативну частину та умовно-сталу частину по відношенню до 

випуску продукції певного обсягу при зміні варіанту забезпечення ресурсами. До варіативної 

частини необхідно віднести лише витрати на отримання сировини зі сторони чи в результаті 

власного переробного процесу. Всі інші матеріальні витрати можна віднести до умовно-

сталих, бо вони не залежать від вибору варіанту формування витрат, а пов‘язані зі 

здійсненням основного технологічного процесу з виготовлення продукції певного обсягу. 

У випадку отримання вторинної сировини із відходів в якості вартості необхідно 

використовувати витрати пов‘язані з їх переробкою. На вартість даного процесу може 

впливати сам підприємець шляхом впровадження нових технологій й інноваційного 

встаткування. При цьому також варто врахувати, що підприємство використовує власні 

відходи, а отже уникає цілого ряду ризиків, які виникають при закупівлі сировини й можуть 

досить істотно вплинути на фінансовий результат роботи.  

Собівартість вторсировини можна обчислити за допомогою складання окремого 

кошторису витрат на переробне виробництво, що дасть змогу, по-перше, відстежити зміни 

варіативної частини матеріальних витрат, по-друге, проаналізувати вплив джерела 

формування матеріальних витрат на кінцеву собівартість продукції, по-третє, зменшить 

трудомісткість методики аналізу. 
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де МВ
в
пр – варіативна частина матеріальних витрат, які формуються за умов 

використання покупних природних  ресурсів або сировини; 

     МВ
п

пр – умовно-стала частина матеріальних витрат, які формуються при 

використанні покупних природних  ресурсів або сировини; 

     МВ
в
вр – варіативна частина матеріальних витрат, які формуються за умов 

використання вторинної сировини та переробних технологій на підприємстві; 

     МВ
п

вр – умовно-стала частина матеріальних витрат, які формуються при  

використанні вторинної сировини та переробних технологій на підприємстві; 

     МВ
п
  – умовно-стала частина матеріальних витрат при використанні будь-якого 

джерела формування цієї статті витрат; 

      ВПпр – вартість придбання покупних природних  ресурсів або сировини; 

      СВвр – собівартість вторинних ресурсів при  використанні переробних технологій на 

підприємстві. 

 

Елементи кошторису витрат такі як оплата праці, соціальні відрахування, 

амортизаційні відрахування та інші витрати можна теж віднести до умовно-сталих витрат з 

позиції їх незмінності при виготовленні однакового обсягу готової продукції за умов різних 

джерел формування матеріальних ресурсів.  

Оцінка ефективного поводження з промисловими відходами у загальному виді можна 

представити наступним чином: 
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де ЦПпр – ціна за одиницю виробленої продукції виготовленої при використанні 

природних ресурсів; 

     ЦПвр – ціна за одиницю виробленої продукції виготовленої при використанні 

вторинних ресурсів; 

     В
п

ОП – оплата праці робочих задіяних в основному виробничому процесі; 

     В
п

СВ – відрахування на соціальні заходи; 

     В
п

Ам – амортизаційні відрахування; 

      В
п

Ін – інші витрати. 

 

Виконання умови нерівності дозволить суб'єктові господарської діяльності одержати 

більш високу економічну вигоду й позитивний екологічний ефект від використання у 

виробництві вторсировини [3]. Слід зазначити, що переробка відходів, які представляють 

собою  високоякісну вторинну сировину, економічно вигідна, разом з тим при використанні 

відходів більше трудомістких у переробці та дозволяючих отримати вторинну сировину 

середньої якості, супроводжується невисокою рентабельністю переробки та залежить від 

існуючої економічної ситуації й місцевих умов. 

У випадку невиконання нерівності, підприємець обере варіант виробництва продукції з 

первинних ресурсів заради підвищення економічного результату, незважаючи на погіршення 

екологічних показників діяльності.  

Для забезпечення переробки "нерентабельних" відходів потрібні додаткові стимулюючі 

чинники. В якості внутрішніх резервів зниження собівартості, які повинні враховуватися при 

прийнятті рішення щодо використання вторинної сировини у виробництві, можуть 

виступати: 

 небажання залежати від виконання зобов'язань постачальниками природної 

сировини та зменшення ризиків отримання збитків пов‘язаних з відсутністю ресурсів; 

 скорочення чи повна ліквідація у собівартості продукції частки витрат на 

транспортування, зберігання, утилізацію, видалення відходів виробництв, які можуть бути 

повторно використані як вторинні ресурси;  

 альтернативою зростання вартості первинної сировини і витрат на їх видобуток 

може стати переробка відходів і повторне використання вторинної сировини у виробництві;  

 скорочення плати за використання природних ресурсів; 

 платежі за розміщення відходів та штрафи за перевищення затверджених лімітів, 

які підприємство може скоротити або взагалі уникнути у випадку переробки відходів 

виробництва. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЯК КРОК ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Пластун Д.,  

Магістр 2-го курсу групи МФ - 181 

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

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

 

У нашій державі процес формування сприятливих умов для господарських 

розрахунків стримується недосконалістю законодавчої бази, що проявляється у 

непристосованості до практичної діяльності. По-перше, у більшості випадків, є виробники, 

які у відповідності з договором відвантажують продукцію покупцям, але при цьому не мають 

жодних гарантій на своєчасне одержання грошей через невизначений правовий борговий 

статус. Як наслідок з обороту вилучаються величезні грошові маси, що породжують дефіцит 

грошей, який паралізує та стримує діяльність підприємства.  

Значним недопрацюванням у законодавстві є те, що воно не стимулює створення 

резерву сумнівних боргів на підприємстві, адже даний процес вимагає вилучення з обороту 

значних коштів, що могли б бути використані в інших сферах діяльності, а їх необхідно 

резервувати. Якщо підприємство не створює резерв, то воно стає не пристосованим до 

кризових явищ, які можуть виникати в економіці, що є досить актуальним у сучасних 

умовах, адже в Україні спостерігається економічна криза, яка проявляється в тому, що 

підприємства не здійснюють або не мають змоги здійснювати своєчасно платежі одне 

одному за товари, роботи, послуги. Даний процес має тенденцію до росту дебіторської та 

кредиторської заборгованості між суб‘єктами підприємницької діяльності. Країни з 

розвиненою економікою мають чіткі, дієві механізми регулюванням розрахунків з 

покупцями, тому підприємства не залежать від своєчасного перерахунку грошових коштів 

споживачам. Адже, вони мають змогу безпосередньо перетворювати грошові вимоги на 

кошти під заставу боргових вимог. Нажаль, в українській практиці даний механізм 

управління розрахунків з покупцями не налагоджено і доки це не буде зроблено, проблема 

платіжних інструментів на підприємстві не буде вирішена. 

Що стосується визнання дебіторської заборгованості в Україні, то згідно до П(С)БО 

10 «Дебіторська заборгованість» існує дві необхідні умови: 

- якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод; 

- може бути достовірно визначена її сума одночасно з визнанням доходу від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг [6]. 

Вважаємо доцільним проводити на підприємстві інвентаризацію заборгованості. 

Модель послідовності проведення заходів для інвентаризації розрахунків із покупцями 

представлена на рис. 2. 
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Рисунок 1. – Модель послідовності проведення заходів для інвентаризації 

 

 

Етапи проведення 

Графік проведення на 20_ рік 

Інвентеризація розрахунку з покупцями та 

іншими дебіторами 

Мета – підтвердження достовірності дебіторської 

заборгованості та облікове відображення 

    10.03              Х          10.06            Х            10.10             Х          11.01         Х 

Етап 1 

 

 

Етап 2 

Призначення осіб відповідальних за здійснення 

інвентаризації 

 

Узгодження сум заборгованостей, тобто передача всім 

покупцям  виписок боргів(актів звірки розрахунків) та 

впродовж 10-14 днів отримання від них підтвердження 

заборгованості чи їх відхилення 

 

 

Етап 3 

Відображення на рахунках обліку узгодженої з дебіторами 

заборгованості з урахуванням встановлених відхилень на 

першому етапі. Обов‘язковим є встановлення відповідності: 

- строків погашення заборгованості та рахунків 

обліку, на яких вона відображена; 

- сутності заборгованості (грошова чи товарна, 

класифікована за видами діяльності)  

 

Етап 4 

Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості з виділенням  

нормальної, сумнівної та безнадійної заборгованості, які 

повинні бути відповідно відображені в обліку (під сумнівну 

заборгованість створити резерв сумнівних боргів: безнадійні 

борги списати з балансу) 

  

   Етап 5 

Документальне оформлення результатів інвентаризації – 

складання Акта інвент. розрахунків з покупцями та іншими 

дебіторами та виписки до нього відповідно 

 

 

Етап 6 

 Здійснення заходів щодо уникнення у майбутньому 

відхилень від нормального стану дебіторської заборгованості 

та достовірного її відображення в обліку та звітності 
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На шляху інтеграції України до Європейського Союзу виявилося багато проблем та 

викликів, особливо небезпечних в умовах зовнішньої агресії та ведення військових дій на 

сході країни. Українська економіка, як і держава загалом, переживає надзвичайно складний 

період та потребує термінових ефективних перетворень. Основні проблеми у системі 

державних фінансів проявилися в ускладненні умов формування доходів державного 

бюджету, низькій ефективності державних видатків, зростанні бюджетного дефіциту. Розрив 

між доходами та видатками бюджету, неефективне та нецільове використання бюджетних 

ресурсів посилили тиск на стабільність національної валюти, обумовили недофінансування 

видатків бюджету, погіршення ситуації у сфері соціального захисту і, насамперед, 

пенсійного забезпечення громадян України [1].  

Пенсійна система, що наразі дії в Україні вже давно застаріла. Це породило свого 

роду нечесність в процесі нарахування пенсійних виплат. Саме тому було вирішено створити 

та впровадити Пенсійну реформу. Більш того, подібних змін вимагає навіть Міжнародний 

валютний фонд, виконання умов якого дозволить Україні отримати черговий транш. Останні 

новини про пенсійну реформу в Україні в 2018 році доводять до відома, що проект вже 

майже повністю завершено. Окрім того, сама реформа принесе чимало нового, що дозволить 

нарешті вирішити низку важливих проблем [2]. 

Треба також сказати про те, що Україна усіляко використовує досвід європейських 

країн. А тому було вирішено, що тепер треба буде скасувати усі особливі умови виходу на 

пенсію. Те. Наскільки це гарне рішення, судити поки що рано. Але згідно зі змінами, тепер 

учителі, науковці, педагоги, пожежники та представники інших професій не зможуть піти на 

заслужений відпочинок раніше. Проте в той же час таке нововведення не стосуватиметься 

військовослужбовців. Вони й надалі будуть виходити на пенсію за своєю особливою 

системою [2]. 

Є також гарні новини для працюючих пенсіонерів. Раніше було так, що якщо люди 

бажали далі працювати, то виплати, які їм нараховувалися, були трохи зменшеними. Врешті 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx
https://pro.zakon-i-normativ.info/index
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решт влада вирішила відмінити таку практику. Тепер працюючі пенсіонери отримуватимуть 

повні пенсійні виплати, що, звісно, є гарною для них новиною. Але є також і погана новина. 

Раніш якщо особа передпенсійного віку потрапляла під скорочення, то їй дозволялося 

оформляти пенсійні виплати раніше строку. Тепер цього не буде та особам доведеться знов 

шукати собі роботу аби заробити той самий бажаний трудовий стаж [2]. 

Нова пенсійна реформа 2018 року в Україні передбачає, що тепер в Україні будуть 

діяти три фонди, до яких будуть надходити відрахування громадян: 

1. Страховий фонд; 

2. Пенсійний фонд; 

3. Накопичувальний фонд; 

Результатом усього цього буде те, що влада гарантуватиме кожному лише мінімальні 

пенсії. Якщо ви бажаєте отримувати більше, то треба справно платити усі податки. Саме 

фони формуватимуть розмір вашої майбутньої пенсії. Окрім того, усе накоплене також 

дозволятиметься передавати у спадок свої дітям [2]. 

У працюючих українців немає жодних стимулів платити пенсійні внески; хронічно 

дефіцитний Пенсійний фонд, що тисне на держбюджет; при цьому Україна витрачає на 

пенсії чи не найбільше за всіх у світі (у відсотках до ВВП), і до недавнього часу мала дуже 

високі «трудові податки», стимулюючі бізнес до відходу в тінь. Проведення реформи 

ускладнює чимало об‘єктивних та суб‘єктивних факторів, зокрема складна демографічна 

ситуація, високий рівень тінізації економіки, розбалансованість бюджету та політичний 

популізм [3].  

Пропонуємо також дослідити сучасний стан перерахунків пенсій в Україні. 

Перерахунки пенсій, які проводять органи Пенсійного фонду, можна умовно розділити на 2 

види:– індивідуальні перерахунки пенсій;– масові перерахунки пенсій. 

Індивідуальні перерахунки пенсій здійснюються при зверненні пенсіонера до 

управління Пенсійного фонду із відповідною заявою. Це може бути перерахунок пенсії у 

зв‘язку із додаванням до стажу певного періоду роботи, або перерахунок із врахуванням 

заробітної плати за інший період, або встановлення до пенсії певної надбавки чи підвищення 

тощо. У випадку проведення індивідуального перерахунку пенсіонер особисто надає заяву та 

додаткові документи (про стаж, заробіток тощо) .[4]. 

Масові перерахунки пенсій проводяться органами Пенсійного фонду відповідно до 

прийнятих законодавчих та нормативних документів (набрання чинності законом, прийняття 

Кабінетом Міністрів України постанови про перерахунок пенсії тощо). Такі перерахунки 

стосуються значної кількості пенсіонерів, проводяться автоматизованим способом і не 

передбачають звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду.[5]. 

Умови проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам визначено статтею 42 

Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування». Перерахунок 

пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з урахуванням не менш як 24-х місяців 

страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Перерахунок 

проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія. .[4] 

Перерахунку підлягатимуть, зокрема: 

 мінімальні та максимальні розміри пенсій; 

 доплати за понаднормативний стаж, передбачені статтею 28 Закону України «Про 

загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування»; 

 пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі 

заслуги перед Україною»; 

 підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»; 

 щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;  

 мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено 

причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 
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 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни. 

Масовий перерахунок пенсій проводиться з метою підвищення їх розміру у зв‘язку з 

(част. 2 – 3 статті 42 Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне 

страхування»): 
 у зв‘язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні з  якої сплачено страхові  

внески,  за минулий рік; 

 збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які  втратили  працездатність. 
 Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 

2246 - VIII встановлено, що з 1 грудня 2018 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, буде підвищено з 1435,00 грн. і становитиме 1497,00 ірн. В зв‘язку 

з цим, органами Пенсійного фонду України буде проведено перерахунок пенсій, а також 

надбавок і підвищень до неї. розміри яких визначаються від прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність. Будуть також перераховані мінімальні та максимальні 

розміри пенсій. 

Результати проведеного дослідження засвідчили, що існуюча національна пенсійна 

система є одним із основних чинників, що призводять до фіскальної вразливості економіки. 

Це свідчить про нагальну потребу комплексної реформи пенсійної системи із впровадженням 

накопичувального механізму та створенням приватних пенсійних фондів. Головними 

напрямами реформування пенсійної системи України має бути суттєве удосконалення 

солідарної системи; створення економічних умов для реального введення другого рівня 

пенсійного забезпечення; стимулювання підприємств для створення приватних пенсійних 

депозитних фондів у державних банках як прототипу третього рівня пенсійного 

забезпечення. Отже, виходячи з цього аналізу можна зробити висновок, що масові 

перерахунки необхідні для підвищення пенсій та підвищенню рівня життя пенсіонерів. 
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Анотація. Розглянута сутність державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні, зокрема, такі механізми як правове, адміністративне та економічне 

регулювання. Доведена необхідність партнерських відносин між державою та підприємцем, 
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щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено основні заходи з боку 

держави щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, експорту країни. 

Актуальність. Посилення інтернаціоналізації світового господарства є однією з 

найголовніших тенденцій сьогодення. Україна в історичному масштабі відносно недавно 

отримала незалежність і зараз знаходиться на вкрай складному етапі перетворень у багатьох 

сферах свого існування. Економічне співробітництво України з іншими країнами світу на 

сьогодні важливо розглядати не лише як наслідок розвитку національної економіки, а й, в 

першу чергу, як рушійний фактор, що може спричинити розвиток комерційної діяльності і 

навіть виробництва. Отже, налагодження економічних відносин з іншими країнами світу є 

надважливим завданням, що повинно реалізуватися шляхом регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні (надалі ЗЕД). 

Аналіз останніх досліджень. Теоретико-методичні засади державного регулювання в 

економічній сфері загалом і у сфері ЗЕД знайшли відображення в наукових працях 

Ж.Стеценко, В.Гриньової, О. Дація,  А.Дєгтяра, С.Домбровської, Л.Івашової, тощо. Але це 

питання потребує подальшого дослідження та ґрунтовного вивчення. 

Виклад основного матеріалу. Державне регулювання ЗЕД залежить від 

зовнішньоекономічної політики держави, але в кожному разі роль такого регулювання 

повинна полягати у підтримці національних галузей виробництва. Зовнішньоекономічна 

політика спрямована на формування раціональних зовнішньоекономічних зв‘язків і 

використання їх для зміцнення потенціалу країни. Виділяють три основні форми 

зовнішньоекономічної політики: протекціонізм, лібералізм, стимулювання експорту. 

Протекціонізм – всебічний захист та створення конкурентних переваг національним 

виробникам. Лібералізм сприяє проведенню заходів ЗЕД, призводить до поступового 

скорочення різноманітних обмежень у сфері зовнішньої торгівлі. В реальній дійсності в 

чистому вигляді не один з цих підходів не використовується, а в тій чи іншій комбінації [10]. 

Не винятком стала і Україна.  

Основним документом, який регламентує ЗЕД в Україні є Закон ―Про 

зовнішньоекономічну діяльність‖ від 16.04.1991 р., який запровадив правове регулювання 

видів ЗЕД, заклав основи зовнішньоекономічного законодавства України, принципи та 

загальну політику державного регулювання [6]. Отже, основними завданнями державного 

регулювання ЗЕД в Україні є: 

 створення сприятливих економічних та організаційно-правових умов суб‘єктів 

господарської діяльності у сфері ЗЕД; 

 реалізація конкурентних переваг суб‘єктів господарської діяльності у сфері 

ЗЕД; 

 раціоналізація експортно-імпортних операцій; 

 розширення експортного потенціалу країни; 

 підвищення конкурентоспроможності економіки. 

До державного регулювання ЗЕД відносять: митне регулювання; валютне регулювання;  

нетарифне регулювання зовнішньоекономічних операцій; введення спеціальних економічних 

зон; застосування спеціальних санкцій за порушення ЗЕД [12]. 

Отже, Україна має у своєму розпорядженні чималий арсенал регуляторів ЗЕД, серед 

яких основними є правові, адміністративні, економічні [10-12]. 

Правове регулювання зовнішньоекономічних зв‘язків включає розробку та прийняття 

нормативно-правової бази в Україні та виконання норм міжнародного права, приєднання 

України до міжнародних організацій та конвенцій, укладання міжнародних угод. 

Виділяють такі правові режими у сфері ЗЕД: 

1) справедливий або недискримінаційний; 

2) режими найбільшого сприяння; 

3) національний режим; 

4) спеціальний правовий режим. 

Адміністративне регулювання зовнішніх зв‘язків здійснюється за допомогою таких 

важелів, як реєстрація суб‘єктів зовнішньоекономічних відносин, реєстрація 
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зовнішньоекономічних контрактів, розробка системи нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічних зв‘язків, митне регулювання, оперативне регулювання ЗЕД. 

До економічних регуляторів належать: 

–розробка і встановлення податків у сфері зовнішніх відносин; 

–затверджений порядок нагромадження і використання валютних коштів 

суб‘єктів ЗЕД; 

–система розрахунків та кредитування експортно-імпортних відносин [11]. 

Найбільш поширеними економічними засобами регулювання зовнішньоекономічних 

зв‘язків є митні платежі. 

Отже, різнобічна система використання методів управління зовнішньоекономічними 

зв‘язками дає можливість державі ефективно регулювати ЗЕД з метою реалізації 

економічних інтересів держави у світовій системі господарювання, але реалізувати дану 

можливість можна виключно за умов підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки. 

Основним видом зовнішньоекономічних відносин України є експортно-імпортні 

операції. Нажаль, наразі статистика говорить про те що левову частку експорту України 

становить сировина, корисні копалини, неперероблена продукція рослинництва та 

тваринництва, тобто експорт має суто сировинний характер. У продажах за кордон відсутня 

додана вартість, що є неприпустимою втратою для економіки нашої країни. Необхідне чітке 

усвідомлення того, що країна на зовнішньому ринку повинна продавати товар кінцевого 

споживання. Таке усвідомлення на національному рівні, на наш, є першим та 

основоположним етапом з активізації ЗЕД. Наступним етапом з активізації , зокрема, 

експортних операцій, є застосування державою кредитних та фінансових інструментів. 

Кредитні кошти в цілях формування експорту використовуються в основному в двох формах, 

по-перше, шляхом надання експортних кредитів на більш сприятливих умовах порівняно з 

тими, що діють на внутрішньому або міжнародному ринку. А по-друге, страхування 

експортних операцій, переважно експортних кредитів, що дозволяє приватним банкам 

надавати їх також на більш сприятливих умовах [9] Страхування експорту є дуже важливим 

кроком з боку держави, адже воно дозволяє здешевити експорт та убезпечити його, а відтак 

стимулювати ЗЕД підприємств, яким доводиться провадити діяльність з високим ступенем 

ризику. Також необхідним на даному етапі є застосування державою податкових пільг та 

субсидій для активізації експорту. Це є вагомими інструментами щодо підвищення 

конкурентоспроможності товарів та стимулювання комерційної діяльності.  

Але найголовнішим кроком з боку держави для активізації ЗЕД має стати розробка та 

впровадження політики стимулювання підприємств до постійного вдосконалення технологій 

виробництва з метою виготовлення конкурентоспроможної на зовнішньому ринку продукції. 

Надання послуг з інформування щодо тенденцій на світовому ринку, з виявлення нових 

ринків збуту тієї чи іншої продукції, з організації маркетингових заходів щодо просування 

товарів українського виробництва - це ті заходи, які обов‘язково повинна запроваджувати 

держава з метою активізації ЗЕД українських підприємств, адже проведення таких заходів 

потребує значних витрат фінансів, часу, а також специфічних знань та навичок, словом, тих 

ресурсів, які далеко не завжди є в наявності, зокрема, у малих підприємств. Тобто, у даній 

сфері повинно бути абсолютне партнерство держави та підприємця.  

Сьогодні наша країна має цілу низку масштабних проблем, що випливають одна з 

одної. Зокрема несприятлива економічна ситуація та низький рівень оплати праці 

спричинили виїзд за кордон спеціалістів у різних галузях економіки. На мій погляд, це 

являється однією з глобальних проблем країни. Згідно статистичних даних, за останні три 

роки обсяг прямих інвестицій у економіку нашої країни має тенденцію до зниження. І 

залучення іноземних інвестицій, і трудова міграція -це також форми світового 

співробітництва. Але якщо перша форма потребує всебічного сприяння з боку держави, то 

тенденція зростання кількості трудових мігрантів є вкрай негативною для економіки нашої 

країни і потребує негайних заходів щодо зміни тенденції у бік зниження. 
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Висновки. На сьогодні перед Україною, яка знаходиться на перших етапах прямування 

до європейського співтовариства, стоїть дуже складна задача розумного балансування між 

вимогами світових організацій та внутрішніми інтересами нації. Держава має суттєві 

механізми та інструменти впливу на підвищення конкурентоспроможності національного 

виробника на світовому ринку, впроваджуючи заходи щодо вдосконалення технологій 

виробництва, створення раціональної структури виробничих потужностей (через податкові 

пільги, премії за капіталовкладеннями, довгострокові кредити на необтяжливих для 

підприємців умовах), а також ряд механізмів для активізації ЗЕД країни. Але для дієвості 

вищенаведених інструментів влада країни повинна провадити чітку політику щодо змін у 

правовій сфері, зокрема у антикорупційному законодавстві, адже верховенство права є 

основою становлення національної економіки. Докорінних змін потребує структура експорту 

країни, адже країна-постачальник суто сировинної продукції та робочої сили на перспективу 

не матиме сильної позиції у світовому економічному співтоваристві. І, звісно, надважливим є 

усвідомлення кожним громадянином того, що його країна саме тут, і вона потребує його 

присутності, його активної громадської позиції. Адже країна-це перш за все народ, що в ній 

проживає і у великій мірі саме від його свідомості залежить майбутнє країни. 
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Розглядаючи сектори економіки будь якої країни можна констатувати, що до найбільш 

розвиненої галузі відноситься поштовий зв'язок. Саме він активно впливає на економіку, 

керування, розвиток бізнесу й підвищення добробуту людей - зв'язуючи виробництво й 

споживання товарів та послуг, обслуговуючи і виробників, і споживачів. 

За сучасних умов ринок поштового зв‘язку динамічно розвивається, необхідно 

боротися за споживача, розширювати коло пропонованих послуг, а також підвищувати їхню 

якість. Також відбувається удосконалення технологій, поява нових конкурентів, що вимагає 

від підприємств перегляду пріоритетів розвитку, особливо на ринку поштових послуг. 

Підприємства повинні зосередити увагу на вивченні і задоволенні потреб споживачів з метою 

поліпшення економічної ситуації, насичення ринку товарами й послугами. 

Незважаючи на безліч нововведень, українська пошта ще відстає від світових. На 

жаль, поштова служба, ще не навчилася грамотно користуватися наявними можливостями, 

слабко бореться за клієнта, за ринок послуг. Погана робота пошти призвела до створення та 

входження на ринок поштових послуг приватним компаніям, які пристосовані працювати в 

ринкових умовах, боротися за клієнта, за якість надаваних послуг, постійно шукати джерела 

нових доходів, нові послуги. Маркетинг став невід‘ємним елементом фінансово-

господарської діяльністості підприємств поштового звязку нашої країни. Саме тому, 

актуальним є удосконалення ведення маркетингу на підприємстві ПАТ «Укрпошта».  

Для більшого уявлення про стан поштового ринку України та діяльність підприємства 

ПАТ «Укрпошта» пропонуємо провести маркетинговий аналіз. Саме за допомогою 

маркетингового аналізу проводять постійний пошук нових ринків, нових споживачів, нових 

видів продукції, нових сфер застосування існуючої продукції. Маркетинговий аналіз 

виступає як інструмент регулювання виробництва і збуту, орієнтуючи виробничу діяльність 

підприємства, його структурну політику на ринковий попит і одержання максимального 

прибутку [1]. 

Досліджуючи ринок поштового зв'язку України за останні десятки років, видно, що 

він докорінно змінився. Це в першу чергу вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на 

розвиток зв'язку. Очевидним є і той факт, що підприємства поштового зв'язку розвиваються 

як територіально (тобто їхнє місце знаходження розповсюджується по всі території України), 

так і збільшується сфера їхніх послуг (види послуг) [2]. 

До недавнього часу ринок послуг поштового зв'язку в Україні був повністю 

монополізованим ПАТ "Укрпошта" і споживачі не мали альтернативи при отриманні послуг 

поштового зв'язку, тобто ринок цих послуг являв собою "ринок одного гравця" [3]. Однак, як 

відомо, конкуренція є найсуттєвішим фактором ринку, що спонукає її учасників 

вдосконалювати свої можливості і пропонувати найкращий продукт, а це в свою чергу, 

сприяє прогресивному розвитку економіки країни та основними методами конкурентної 

боротьби на ринку послуг є поліпшення якості, дизайну послуг, швидке оновлення 

асортименту, надання гарантій і післяпродажних послуг, тимчасове зниження цін, умов 

оплати, впровадження заходів інноваційної політики, ефективне рекламування послуг тощо 
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[4]. 

В першу чергу проаналізуємо наявних конкурентів компанії. Послуги з автомобільних 

перевезень пошти та малогабаритних вантажів надають понад 20 великих українських 

компаній (наприклад, національний оператор ПАТ «Укрпошта», ТОВ «Нова пошта», 

національний поштово-логістичний оператор ТзОВ «Міст Експрес» «Нічний експрес»), ряд 

невеликих вітчизняних компаній та транснаціональні перевізники, такі як DHL, UPS, TNT 

Еxpress, SkyNet Worldwide Express, FedEx. Тільки підприємств кур‘єрської служби доставки 

є 13439 підприємств на теренах України (січень 2015 р.). «Старожилами» сегменту 

вважаються ПАТ «Укрпошта», ТОВ «Автолюкс» (1988 р.), «Гюнсел» (1988 р.). У галузі 

авіаперевезень присутні «DHL Express», «FedEx», «TNT Express», «UPS» (володіють 

власними авіалініями/ співпрацюють з авіаперевізниками); авіакомпанія МАУ. Починаючи з 

1997 р., почали з‘являтися приватні фірми з експрес-доставки вантажів. У 2017 р. лідерами 

серед комерційних операторів були: «Нова пошта», «Міст Експрес», «Нічний Експрес», 

«Автолюкс», «Укркур‘єр», САТ, «Ін-Тайм», «Євро Експрес», ТNТ та ДПД «Україна» [5]. 

Зараз Укрпошта обробляє близько 20% ринку поштових посилочних відправлень. 

Втім розрив з конкурентами все ще значний. Наприклад, минулого року ―Нова пошта‖ 

опрацювала понад 145 млн посилок, в той час як Укрпошта  - лише 21 млн. Це можна 

пояснити тим, що національний оператор не встигає за розвитком ринку, здійснює 

недостатньо гнучку цінову політику в галузі, терміни доставки вантажів тривалі, надає 

вузький асортимент послуг експрес-доставки. Однією з причин зменшення частки ринку у 

національного оператора можна вважати зниження попиту на такі соціальні послуги, як 

пересилання листів і посилок з огляду на розвиток інфокомунікаційних технологій. Тому 

основними конкурентами національного оператора можна вважати усі вищеперераховані 

фірми, лідером з яких є «Нова пошта» [5,6]. 

Що стосується внутрішнього ринку, в 2016 р обсяг реалізації відправлень до 30 кг 

склав трохи більше 9 млрд грн. Лідерські позиції і в натуральному, і грошовому обсязі 

впевнено займає «Нова Пошта». Другу позицію в рейтингу зайняла ПАТ «Укрпошта». І далі 

з великим відривом слідує Meest Express [5]. Якщо на внутрішньому ринку лідерські позиції 

закріпила за собою «Нова Пошта», то на ринку міжнародних відправлень «Укрпошта» 

наростила обороти в імпорті як в натуральному, так і в грошовому вираженні [5]. Отже, 

найгострішою є конкуренція між ТОВ «Нова пошта» та ПАТ «Укрпошта», що є домінуючим 

оператором поштового зв‘язку в сегменті надання універсальних послуг. 

Аналізуючи маркетингову діяльність ПАТ «Укрпошта» за останні три роки 

спостерігаємо помітне покращення. Так компанія активно взялася за промоцію. В квітні 2017 

року ―Укрпошта‖ змінила логотип та провела ребрендинг, з‘явилася нова послуга SmartBox 

(користувач купує лише коробки для посилок різного габариту, а ціна за доставку вже 

включена, незалежно від ваги посилки) [7]. Якщо ще кілька років тому для того, щоб 

доставити посилку йшло два-три дні, то зараз 94% листів та посилок доставляють на другий 

день, запевняють в УП. Також в Києві вже з‘явилися перші відділення нового формату: з 

примірочними, терміналами та без черг. Змінюють підхід до роботи з клієнтом й за межами 

відділення. 16 травня 2017 року УП презентувала оновлений контактний центр. Відтепер 

працівники пошти спілкуються з клієнтами телефоном, електронною поштою, у соціальних 

мережах і месенджерах. Чат-боти вже є в ―Укрпошти‖ Facebook Mesenger, Telegram та Viber. 

За хамство обіцяють звільнення. Помітно, що компанія намагається привернути до себе 

увагу молодшого покоління. Наприклад, ―Укрпошта‖ відкрила на Хрещатику арт-хаб з 

коворкінгом та кав‘ярнею. Крім того, нещодавно запустили бета-версію мобільного 

застосунку. З його допомогою можна знайти найближче до себе віділення, визначити індекс 

за адресою, розрахувати вартість доставки, оформити відправлення онлайн, щоб не чекати на 

пошті, викликати кур‘єра. Цікавою також є послуга замовлення іменної марки - для цього 

достатньо завантажити фото [7]. 

Компанія активно та часто дуже вдало послуговується соціальними мережами. 

Наприклад, в травні минулого року, коли в Україні заблокували російські інтернет-ресурси, 

УП нагадала, що може допомогти в спілкуванні. Крім того, держкомпанія бере участь в 
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різноманітних благодійних заходах. Наприклад, під час Книжкового Арсеналу УП давала 

можливість оформити підписку на газети та журнали для дітей-сиріт. ―Укрпошта‖ стала 

партнером благодійної організації All-Ukrainian Network of People Living with HIV. Акцію 

підтримав відомий співак Елтон Джон. Через УП можна безкоштовно замовити селф-тест на 

ВІЛ з доставкою у будь-яке відділення [7]. 

Підсумовуючи вище викладене, можемо зробити висновок, що ПАТ «Укрпошта» має 

як позитивні зрушення в своїй діяльності так і присутні певні проблеми. Для ефективного 

вирішення представлених загроз підприємству необхідно мати стратегію розвитку 

використовуючи маркетингові прийоми. Уході аналізу нами встановлено, що саме стратегія 

ринкового лідера є найбільш привабливою для національного оператора в сучасних умовах 

розвитку ринку послуг поштового зв‘язку. 
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В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити 

на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все більшої ваги в 

управлінні підприємством набуває така складова комплексу маркетингу, як методи 

просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень. Система 

маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування 

споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу 

фірми. 
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Маркетинг так само, як і арсенал маркетингових комунікацій, знаходиться в процесі 

змін і перетворень. Нові інструменти, такі як «інформаційна проходка», яку ми розуміємо як 

спосіб аналізу інформації в базах даних з метою виявлення аномалій те трендів, та інтернет-

технології відкривають для ринкових суб‘єктів значні динамічні можливості, які можуть 

реалізовуватися не лише в площині продажу товарів. Саме тому питання, пов‘язані із 

формуванням комплексу маркетингових комунікацій підприємств, набувають актуалізації 

[1]. 

Розвиток маркетингових комунікацій в Україні, свідками якого ми стали в останнє 

десятиліття, підвищує інтерес вітчизняного покупця до сучасного ринку, поступово формує 

культуру споживання. Маркетингові комунікації, як один із видів спілкування між 

суб‘єктами в людському суспільстві, містять ідею комунікації зі споживачем. Саме таким 

чином встановлюється контакт між виробником продукції і покупцем, віднаходяться 

оптимальні варіанти задоволення їхніх обопільних інтересів. У цьому зв‘язку зазначимо, що 

бізнес-організації стають водночас і відправниками, і отримувачами інформаційних 

повідомлень. Як відправники вони інформують, переконують, нагадують та стимулюють 

цільові ринки, щоб створювати обміни, що відповідають їхнім прагненням. Як отримувачі, 

бізнес-організації налаштовуються на цільові ринки для того, щоб розробляти відповідні 

повідомлення, адаптуватися в цій справі і до обставин мінливого ринкового середовища, і до 

місць комунікаційних можливостей, що з‘являються. Таким чином, комунікацію можна 

розглядати як «шлях з двостороннім рухом». З одного боку, бізнес-організації прагнуть 

зібрати якомога більше інформації з ринків, а з другого – інтенсивно доносити свою власну 

інформацію до покупців. Маркетингові комунікації конче потрібні для того, щоб люди 

більше знали про торгову марку, про продуктові і цінові зміни; вони мають заохочувати 

нових дистриб‘юторів, створювати або підтримувати імідж компанії, а в разі необхідності – 

стимулювати покупку. В сучасному турбулентно-конкурентному середовищі до цілей 

комунікації додаються зростання ринкової частки компанії, більш швидке продуктове 

використання, залучення нових споживачів, утримання існуючої ринкової позиції тощо [1]. 

Кожна економічна система створює свою систему маркетингових комунікацій у 

відповідності зі своїми можливостями. Ця система розвивається паралельно з економічними і 

політичними структурами.  Але існує безпосередній зв‘язок між рівнем економічного 

розвитку суспільства і рівнем розвитку системи маркетингових комунікацій, що 

визначається як технічним рівнем переданої інформації, так і ідеологією конкретної 

економічної системи. 

Отже, маркетингові комунікації («комунікація» – лат. «соmmunicatio», від 

«соmmunicо» – зв‘язуюсь, спілкуюсь) варто розглядати як управління процесом просування 

товару на всіх етапах – перед продажем, в момент продажу, під час споживання, після 

споживання. Для найбільшої ефективності комунікаційні програми варто розробляти 

спеціально для кожного ринкового сегмента і навіть окремого клієнта. При цьому дуже 

важливим є прямий і зворотний зв‘язок між підприємством і його адресатами [2]. 
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Ринок негазованої води в Україні в останні кілька років динамічно розвивається. На 

відміну від деяких європейських країн, де воду п'ють прямо з крана, в багатьох містах 

українці використовують бутильованого воду для того, щоб готувати їжу. Тому ринок 

активно розвивається і з'явилося вже приблизно півсотні різноманітних марок негазованої 

води. Насичення цього ринку в Україні не перевищує 25-30%, в той час, як у розвинених 

країнах цей показник давно досяг 80-90%. 

Є багато імпортних варіантів, хоча переважає українська продукція. Імпортні марки, 

найчастіше, є частиною преміум-сегмента. Ціни вітчизняної бутильованої води не сильно 

високі, але інфляційні процеси української економіки, зачепили і цей сегмент. У першому 

півріччі поточного року, вартість продукту збільшилася приблизно на десять відсотків. 

Максимальний попит на воду, традиційно припадає на спекотний літній період, тому-то 

найбільше води виробляють в перший літній місяць. Тоді виробництво становить приблизно 

12 % від загальрічного обсягу. А ось в зимовий період, коли води споживається менше, 

обсяги споживання падають до 7 %. [1] 

Український ринок питної води HOD наразі перебуває у стадії становлення. Перші 

компанії, які почали здійснювати доставку питної води до осель і офісів у тарі ємністю 18,9 

л, з‘явилися в Україні на початку 1990-х років, тоді як така послуга, наприклад, у США існує 

вже близько ста років, де насичення ринку вже сягну ло 95%. Водночас в Україні рівень 

проникнення цієї по слуги в домогосподарства поки що становить лише  3–7%. Саме тому 

потенціал цього ринку в нашій країні просто величезний [2]. 

Виходячи з усіх передумов розвитку доставки води в Україні, можна говорити про те, 

що даний ринок має великі перспективи на майбутнє. Причому існує чотири основних 

аргументи, які підтверджують цю тезу: погіршення якості альтернативних джерел води, 

охоплення всього вікового діапазону споживачів і підвищення культури споживання, 

відсутність сезонності бізнесу, а також активність всіх операторів ринку. 

На вітчизняному ринку послуг із доставки питної води HOD (Home and Office Delivery 

— дослівно «доставка до дому й офісу») сьогодні працюють близько 150 операторів, 

представлених як вироб никами, так і дистриб‘юторами, кількість яких свідчить про високу 

увагу до цього  ринку з боку інвесторів. 

В умовах зниження якості водопровідної води у деяких регіонах України, наші 

громадяни змушені купувати бутильовану негазовану воду для пиття і приготування їжі. 

Ринок цього продукту росте і розвивається. Сьогодні в Україні налічується близько 50 

торгових марок негазованої води. Переважає вітчизняна продукція, але останнім часом 

спостерігається збільшення імпортних поставок, які в основному відносяться до преміум-

сегменту. Про це повідомляють експерти Pro-Consulting, інформує UkrMedia [3].  

Бутильована вода в Україні виробляється з 90-х років XX століття. Через декілька 

років відбудеться злам у свідомості споживача і чиста вода буде застосовуватись не лише 

для вгамування спраги, але й для приготування їжі, що в свою чергу, викличе ріст ринку 

бутильованої води. Вода — універсальний розчинник хімічних речовин [4 ]. 

Ця вода, яка пройшла очищення і фільтрацію в промислових умовах, як правило, 

зберігає корисний набір мікроелементів і мінералів, не має присмаку, характерного для води 

з-під крана і корисна для здоров‘я. У цьому сенсі вельми перспективним стає бізнес по 

виробництву та розливу води [5]. 

В Україні знаходиться досить виробничих підприємств з розливу питної води для 
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забезпечення внутрішнього ринку. Велика частина продажів в Україні припадає на міста з 

великою кількістю населення: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро. На їх частку припадає 

близько 40% споживання мінеральної води в Україні [6]. 

Серед основних тенденцій слід зазначити скорочення частки газованої і збільшення 

споживання негазованої води. Протягом останніх років все більше українських споживачів 

надають перевагу саме останній. Так, у 2013 році її частка у структурі загального продажу 

бутильованої води складала 23,4%, а у 2016 році вона виросла до 28,2%. Така позитивна 

тенденція свідчить про реальні перспективи для подальшого зростання та якісного розвитку 

ринку негазованої бутильованої води. Ринок виробництва і доставки питної води в оборотній 

тарі 18,9 л. (19 л.) або так званий ринок питної води home and office delivery також зростає 

[6]. 

Аналіз виробництва натуральної негазованої води в Україні дає можливість 

стверджувати, що ринок доставки питної води росте як в грошових, так і в натуральних 

показниках [6,7] 

За даними Асоціації «Бутильовані води України» обсяг ринку в кількісному 

вираженні в 2017 році склав 258 млн. л. По відношенню до попереднього року він 

збільшився на 7,9%. Крім того, Київ і Київська область розцінюються як найбільш ємні 

сегменти ринку. З точки зору регіональної розбивки виробничих потужностей мінеральної 

води в Україні, виділяють 4 ключові області, які виробляють 50% всього обсягу даної 

продукції. До них відносяться: Закарпатська область; Львівська область;  Полтавська 

область; Дніпропетровська область [7]. 

Це пояснюється тим, що саме в цьому регіоні знаходяться офіси більшості компаній 

України і представництва багатьох іноземних компаній і організацій. Однак, незважаючи на 

те, що питома вага Києва та Київського регіону в структурі ринку бутильованої води досить 

велика, його частка за останні кілька років знижується. Причиною цього факту є 

перенасиченість Київського регіону компаніями, які пропонують послуги з доставки 

бутильованої води в офіси та додому і приростом ринку. 

Так, частка Києва і Київського регіону в загальній структурі українського ринку в 

2016- 2017 роках становить близько 37%. Як показав аналіз, виробництво натуральної 

негазованої води в Україні зростає як в грошових, так і в натуральних одиницях, про що 

свідчать позитивні темпи зростання аналізованих показників. Зростає також ринок доставки 

води, при чому темпи зростання в цілому по Україні вищі, ніж по Києву. Це пов'язано з тим, 

що в столиці ринок більш розвинений, а регіональні ринки тільки набирають обертів рис. 2.9. 

Серед основних тенденцій на ринку, які спостерігалися в 2016-2017 роках, можна виділити 

скорочення кількості дрібних компаній і виставлення їх на продаж в зв'язку зі зменшенням їх 

клієнтської бази серед юридичних осіб, а також переорієнтація основних гравців ринку з 

сегмента офісів на сегмент домогосподарств. Основною причиною даної негативної 

тенденції є погіршення фінансового стану українських підприємств. Зокрема, 

спостерігається негативна тенденція, що виражається в збільшенні кількості збиткових 

підприємств. Так, за станом на 01.03.2017 рік 55,8% вітчизняних підприємства були 

збитковими, 01.01.2016 - 52,5%. У промисловості частка збиткових підприємств складає 

близько 50% [7]. 

У п'ятірку лідерів, за інформацією АБВУ (Асоціація бутильованих вод України), 

входять ТМ «Аляска», ТОВ «Компанія Субос» (ТМ «Еталон»), ТМ «Старий Миргород», ТМ 

«Чиста вода», ТМ «Небесна криниця». Згідно дослідження міжнародної соціологічної 

компанії InMind в 2017 р. серед киян щодо виявлення їх переваг серед джерел споживання 

питної води, було виявлено лідера. Сегмент опитування – споживачі та потенційні клієнти 

послуги «доставка води додому», чоловіки та жінки, що проживають у Києві із середнім та 

вище середнього рівнем доходу. [8]. 

Однією з головних проблем ринку сьогодні є зовсім не криза. Складно підтримувати 
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ринок в умовах відсутності адекватних санітарних вимог на бутильовану питну воду 

формату 18,9 л. Однак працює цей ринок навіть не за правилами, а за певними схемами. 

Старі стандарти щодо водопроводу, мінеральних вод, інших форматів бутильованих вод, 

постанова №12 (від 04.09.2008 р «Про затвердження Державного гігієнічного нормативу» 

(Показники безпеки та якості фасованої питної води») та інші документи - є некоректними 

для ринку HOD і, отже, призводять до зловживань з боку представників контролюючих 

органів [9]. 

За результатами аналізу ринку негазованої води в Україні можна прогнозувати 

збереження поточних тенденцій його розвитку в середньостроковій перспективі. Попит на 

воду буде продовжувати рости, але одночасно будуть з‘являтися нові учасники ринку і 

посилюватиметься конкуренція на ньому. Перевагу отримають ті, хто зможе домогтися 

оптимального співвідношення між якістю води та її ціною. 

За прогнозами фахівців, ринок бутильованої води має великі перспективи зростання в 

Україні і буде продовжувати активно розвиватися. В цілому, ринок України розцінюється як 

досить привабливий з точки зору потенціалу розвитку підприємств всередині України і 

збільшення споживання води. У 2018-2020 роках ринок буде продовжувати рости і ця 

тенденція збережеться і в найближчому майбутньому. Оскільки, споживання бутильованої 

води на душу населення в Україні дуже мало і за цим показником Україна значно відстає від 

інших країн Європи і світу. Таким чином можна з упевненістю сказати, що ринок має досить 

великий запас для зростання. 
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Головною умовою сталого і ефективного функціонування економіки країни є постійне 

вдосконалення діючих систем управління підприємствами на базі використання сучасних 

досягнень менеджменту і підприємництва. У зв‘язку з цим важливого значення набуває 

вирішення як теоретичних, так і практичних проблем управління трудовою діяльністю 

персоналу із застосуванням нових соціально-економічних методів мотивації праці, що дали б 

можливість підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати на 

підприємствах різних галузей економіки. В умoвах ринку oснoвним завданням керiвникiв є 

також oрганiзацiя працi, яка б максимальнo стимулювала працiвникiв дo ефективнoї рoбoти. 

Задoвoлення сoцiальних i матерiальних пoтреб пoвинно сприяти повнішому викoристанню 

трудoвoгo пoтенцiалу кoжнoгo працiвника. Успiх рoбoти пiдприємства залежить вiд 

працiвникiв, якi є oснoвнoю складoвoю у сферi дiяльнoстi управлiння. Тому перед 

керівниками підприємств постають непрості завдання – постійний розвиток, актуалізація 

знань своїх працівників, підвищення їхнього творчого потенціалу. Тому управління 

системою мотивації має сприяти розвитку людських ресурсів, активізація яких можлива у 

разі розуміння мотивів їх діяльності [5;9]. 

В екoнoмiчнiй лiтературi пoняття ―мoтивацiя персoналу‖ трактується пo-рiзнoму, хoч 

бiльшiсть визначень багатo в чoму схoжi. На думку oдних автoрiв, мoтивацiя – це свiдoме 

прагнення дo певнoгo типу задoвoлення пoтреб, дo успiху. Iншi автoри пiд мoтивацiєю 

рoзумiють усе те, щo активiзує дiяльнiсть людини. Для ще iнших мoтивацiя – це надiя на 

успiх i пoбoювання невдачi [10, с. 10–11]. 

Мoтивацiя – сукупнiсть управлiнських дiй, спрямoваних на спoнукання себе та iнших 

працiвникiв до дoсягнення oсoбистих цiлей [4, с. 15]. Система мотивування персoналу є 

oснoвoю успiху oрганiзацiї. Щoб дoсягти результатiв, мoтивацiя персoналу пoвинна 

впрoваджуватись на усiх рiвнях управлiння oрганiзацiєю із забезпеченням взаємoдiї. У 

структурі мoтивацiї персoналу виділяють такi п‘ять напрямів: умoви працi, ресурси, 

визнання, взаємoвiднoсини, вiдпoвiдальнiсть. Якщo рoзглядати мoтивацiю з позиції 

oтримуваних благ, тo її можна розділити на матерiальну i нематерiальну. Цi види мoтивацiї 

кoмплекснo застoсoвуються для пiдтримки дiєздатнoстi системи мотивації загалом. Залежнo 

вiд рiвня управлiння спiввiднoшення матерiальних i нематерiальних видiв мoтивацiї 

змiнюється. Але практики зазначають, що найбільший вплив на результати роботи 

працівника справляє саме нематеріальна мотивація [6;12]. 

Нематерiальна мoтивацiя – це кoмплекс захoдiв, який забезпечує прoцес спoнукання 

себе та iнших працiвникiв, спрямoвуючи на дoсягнення oсoбистих цiлей та цiлей oрганiзацiї 

без видавання спiврoбiтнику гoтiвки чи безгoтiвкoвих грошей [10, с. 62]. Усi нематерiальнi 

метoди мoтивацiї пoдiляють на двi групи: oрганiзацiйнi та мoральнo-психoлoгiчнi. 
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Таблиця 1 

Методи нематеріальної мотивації [11;13] 
Органiзацiйні метoди мoтивацiї Мoральнo-психoлoгiчні метoди 

участь працiвникiв у справах фiрми Публічне визнання заслуг працівника 

впровадження прoграми прoфесiйнo-

квалiфiкацiйнoгo рoзвитку працівників та їх 

кар'єрне зрoстання, мoтивацiя перспективoю 

усне вираження пoдяки керiвниками або вираження 

пoдяки в наказах 

гуманiзацiя працi, яка пoлягає в тoму, щoб 

запoбiгати вирoбничoму травматизму, здійснювати 

прoфiлактику перевтoми, прoфесiйних 

захвoрювань, забезпечити ширoку та активну 

участь у викoнаннi вирoбничих завдань 

вираження пoдяки у фoрмi друкoваних oгoлoшень, 

на дошках oгoлoшень, пo радio тощо 

пoсилення дiяльнoстi засoбiв масoвoї iнфoрмацiї i 

вихoвання 

вітання з ювiлеями 

рoзрoбка i впрoвадження принципiв кoрпoративнoї 

культури 

фoтoграфiї на дoшках пoшани, у музеях, у буклетах 

підприємства тощо 

oрганiзацiя рoбoти відносно зауважень i 

прoпoзицiй працiвникiв 

вiдвiдування рoбoчих мiсць кращих працiвникiв 

керiвниками 

мoтивацiя збагаченням змiсту працi, що пoлягає в 

наданнi людям змiстoвнішoї, важливішoї, 

цiкавішoї, сoцiальнo значущoї працi, щo вiдпoвiдає 

їхнiм oсoбистим iнтересам i схильнoстям, iз 

ширoкими перспективами пoсадoвoгo i 

прoфесiйнoгo рoсту, а такoж дoзвoляє прoявляти їх 

твoрчi здібностi, здiйснювати кoнтрoль над 

ресурсами й умoвами власнoї працi 

пoвага i дoвiра; схвалення i пiдтримка; спiлкування 

спiвпрацівників 

Будь-якi мотивувальні впливи пoвиннi бути ретельнo продумані та спiввiднесенi з 

кoнкретнoю ситуацiєю й oсoбистiстю працiвника. Упрoваджуючи систему мoтивацiї, 

застoсoвують метoди зoвнiшньoї мoтивацiї, завдання якoї – рoзвинути внутрiшню мoтивацiю 

працiвника. Цьoгo мoжна дoсягнути завдяки регулярнiй oцiнцi її впливу [1]. 

Досліджуючи проблеми мотивації персоналу в ПАТ «Укрпошта», виявлено 

необхідність впровадження модернізованої системи мотивації. ПАТ «Укрпошта» є єдиним в 

Українi національним логістичним оператором. Підприємство ПАТ «Укрпошта» засноване у 

1994 році.  

У кoжнiй вiкoвiй категoрiї працiвникiв є свoї пoгляди на життя, свiй життєвий дoсвiд.  

Тoму, в сучасних умoвах, можна змінювати мoтивацiйну пoведiнку залежнo вiд вiку 

працiвника. Це питання oсoбливo актуальне для ПАТ «Укрпошта», адже серед працiвникiв є 

представники всiх мoжливих вiкoвих та oсвiтньo-квалiфiкацiйних груп.  

Серед найважливiших чинникiв мoтивiв персoналу неoбхiднo видiлити: зарoбiтну 

плату, перспективи кар‘єрнoгo рoсту, ставлення керiвництва, сoцiальнo-психoлoгiчний 

клiмат у кoлективi, пiдвищення квалiфiкацiї, сoцiальнi пiльги. Якщo брати дo уваги 

важливiсть кoжнoгo чинника oкремo, тo мoжна oтримати такі результати. Для мoлoдих 

людей вплив мотиваційних факторів має найменше значення, оскільки їхнiй трудoвий та 

кар‘єрний шлях тiльки рoзпoчинається i є надiя, щo мoтивацiйнi фактoри для них матимуть 

бiльше значення в майбутньoму. Для працiвникiв старшoї вiкoвoї категoрiї важливим є сам 

факт, щo їхня праця дoсi ще пoтрiбна. 

Наступним фактoрoм, на який неoбхiднo звернути увагу, є пiдвищення квалiфiкацiї. 

Для мoлoдi, яка не має ще дoсвiду рoбoти, цей чинник дуже важливий, адже чим кращий 

спецiалiст, то бiльше він має мoжливoстей. Прoте для працiвникiв середньoгo вiку вiн має ще 

бiльше значення. Це пoяснюється тим, щo з дoсвiдoм прихoдить бажання не тiльки 

кар‘єрнoгo рoсту, а й прагнення дo самoрoзвитку, вдoскoналення знань, навичoк та умiнь. 

Для людей старшoгo вiку пiдвищення квалiфiкацiї має найменше значення. Врахoвуючи те, 

щo на ПАТ «Укрпошта» працює значна кiлькiсть мoлoдих спецiалiстiв, якi нещoдавнo 

здoбули вiдпoвiднoгo рiвня oсвiту, – пiдвищення рiвня знань та навичoк має oсoбливе 

значення, щo заoхoчує їх дo праці [3].  

Важливiсть сoцiальнo-психoлoгiчнoгo клiмату в кoлективi має тенденцiю дo 

зрoстання залежнo вiд вiку. Зрoзумiлo, щo для мoлoдих працiвникiв вiн має найменше 
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значення, адже вoни тiльки пoчинають пристoсoвуватися дo нoвих умoв та спiврoбiтникiв в 

умoвах, кoли вoни не відіграють важливoї рoлi в кoлективi. Для інших вiкoвих груп 

пiдприємства вплив цьoгo чинника більш важливiший. Люди пoчинають oсмислювати не 

тiльки матерiальну стoрoну, а й мoральний аспект в oрганiзацiї.  

Аналiзуючи такий фактoр, як перспективи кар‘єрнoгo рoсту, виявили, щo йoгo 

значення зрoстає з вiкoм працiвника. Людина, за прирoдою, хoче дoсягти найкращих 

результатiв, як в oсoбистoму, так i в трудoвoму життi. Зі зрoстанням вiку працiвник рoзумiє, 

щo в ньoгo залишається все менше i менше часу для тoгo, щoб дoсягти справді висoких 

результатiв. Тoму керiвництву пoтрiбнo звертати oсoбливу увагу на цей фактoр. Oсoбливе 

значення має гендерна стoрoна цьoгo чинника – жiнки переважно скoнцентрoванi на 

ствoренні сiм‘ї, тoму перспективи кар‘єрного рoсту бiльшою мiрою стoсуються чoлoвiчої 

частини трудoвoгo кoлективу [7]. 

Враховуючи викладене, можна запрпонувати наступну систему заходів 

нематеріальної мотивації в ПАТ «Укрпошта»:  

− oрганiзацiя харчування на фiрмi;  

− бoнуси за стаж рoбoти; 

− бoнуси за швидке викoнання пoставленoгo завдання;  

− видiлення додаткових засобів на oсвiту, навчання; 

− мoжливiсть взяти на себе вiдпoвiдальнiсть за вiдсутнoстi безпосереднього 

керiвника;  

− oрганiзацiя семiнарiв та тренiнгiв;  

− пoхвала вiд керiвника; 

− oсoбисте i публiчне визнання;  

− надання приoрiтетності фoрмування рoбoчих графiкiв найкращим працiвникам; 

− ствoрення кoрпoративнoї газети абo iнфoрмацiйнoгo листа;  

− урoчиста пoдяка працiвникам;  

− привiтання працiвникiв з днем народження.  

Виконуючи свою професійну діяльність, кожен працівник взаємодіє з іншими 

працівниками, відповідно до особистісних цінностей та своєї психологічної природи. 

Культуру в організації визнано одним із головних чинників, необхідних для правильного 

розуміння поведінки людей та управління нею. Рекомендованi методи мотивацiї персоналу 

можна використовувати для пiдвищення продуктивностi працi на пiдприємствi та 

покращення соцiально-психологiчного клiмату в колективi. 

Система мoтивацiї персoналу є oснoвoю успiху oрганiзацiї. Щoб дoсягти відповідних 

результатів, система мотивування персоналу має бути налагоджена на усiх рiвнях управлiння 

oрганiзацiєю із забезпеченням взаємoдiї [2]. 

Перспективи подальших досліджень у сфері мотивації персоналу мають бути 

скеровані на системну оцінку впливу соціально-психологічних та біхевіористичних факторів 

на діяльність менеджерів. Необхідно також адаптувати інноваційні методи мотивації, які 

сприятимуть подальшому розвитку працівників [8]. 
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На даний час в провідних державах світу утвердилося розуміння того, що найкращі 

результати на шляху прогресивного суспільного розвитку можуть бути досягнуті при 

реалізації ідеології партнерства між владою і суспільством. Враховуючи це, державним 

управлінцям на всіх рівнях важливо проникнутися цією іделогією, знати методологічний 

інструментарій, за допомогою якого можна налагодити ефективний діалог між органами 

влади і громадянами, а також вміти використовувати цей методологічний інструментарій у 

своїй практичній діяльності. 

Питання взаємин інститутів влади і суспільства – це одне з важливих питань соціуму, 

про це мало хто писав, але від його залежить політична облаштованість і стабільність [1]. У 

даній статті ми розглянемо особливості взаємодії суспільства та влади. Суспільство визначає 

зміст інститутів влади, а характер  інститутів влади, у свою чергу, впливає на розвиток 

суспільства. Не існує єдиної й універсальної моделі взаємодії суспільства і інститутів влади, 

проте в основі лежить роль демократичної держави, як уособлення влади і представника 

суспільства [1]. 

Розвинуте суспільство є  невід'ємною складовою всіх демократичних правових держав 

світу. В умовах плюралістичної демократії держава  поступається частиною своїх 

повноважень в державній та управлінській сферах соціальної життєдіяльності 

самоорганізуючим та самоуправляючим структурам, які його утворюють. Очевидно, що 

сильна держава неможлива без розвиненого суспільства, яке стає дієвим чинником 

державотворення за умови конструктивного та соціально відповідального діалогу з 

державою в межах правового поля [2]. 
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Суспільство активно сприяє процесам політичної демократизації, набуття державою 

ознак правової, відстоюючи матеріальну і духовну незалежність людини від держави, 

домагаючись правової гарантії такої незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів 

людей. Разом з тим, має бути зворотний зв'язок державних  інститутів  з громадськістю, 

оскільки правова держава має реагувати на запити і потреби асоційованого громадянства, 

видавати відповідні законодавчі акти та слідкувати за їх виконанням. Іншими словами, вона 

повинна створити ситуацію правової захищеності громадян, сформувати сприятливе правове 

поле для діяльності створюваних ними громадських інститутів [3]. 

Держава і суспільство існують у вигляді суперечливих безупинних взаємодії і 

взаємовпливу, характер і спрямованість яких значною мірою залежать від рівня розвиненості 

громадянського суспільства та його інститутів. Конфронтація інтересів держави і 

громадянського суспільства є показником неефективності державного управління і 

механізму держави. Оптимальною умовою їх компромісу слугує встановлення гармонійного 

єднання приватних і публічних інтересів з метою забезпечення прав людини [4]. 

Громадянське суспільство може існувати тільки за умов демократії, оскільки високий 

рівень розвитку й функціонування громадянського суспільства може забезпечити тільки 

демократична держава. Як свідчить суспільна практика, саме нерозвиненість громадянського 

суспільства є однією з основних умов існування тоталітарних та автори-тарних режимів. 

Головна ознака громадянського суспільства полягає в забезпеченні широких прав людини, у 

вільному виборі нею різноманітних форм економічного й політичного життя, форм ідеології 

та світогляду, у можливості пропагувати й обстоювати свої інтереси, погляди та переконання 

[4, 5]. 

Тому особливого значення набуває проблема взаємодії інститутів громадянського 

суспільства з органами державної влади України. Нині ця взаємодія відбувається у таких 

правових формах [6]:  

1. Участь суспільства у нормотворчій діяльності держави, яка забезпечується участю у 

розробленні та обговоренні проекті нормативно-правових актів. 

2. Участь суспільства у правозастосовній діяльності держави, яка забезпечується 

шляхом: 

     - передачі повністю повноважень державних органів; 

     - передачі часткової повноважень державних органів; 

     - громадського контролю. 

3. Участь  суспільства  у  правоохоронній  діяльності  держави,  яка забезпечується 

шляхом: 

     - реалізації права складати протоколи про адміністративні правопорушення; 

     - участі  суспільства  у  діяльності  органів  внутрішніх  справ  по забезпеченню 

охорони громадського порядку; 

     - реалізації права вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів; 

     - участі суспільства з органами Державної прикордонної служби України в охороні 

державного кордону. 

Таким чином, громадянське суспільство, і держава функціонують для задоволення 

потреб та інтересів людини. Одна з головних цілей демократичних перетворень в Україні 

полягає в тому, щоб стимулювати розвиток громадянського суспільства. Основну роль у 

цьому має відіграти налагоджений механізм правового регулювання [7]. 

Отже, дослідивши теоретичні засади взаємодії інститутів громадянського суспільства 

з органами державної влади, можна стверджувати, що суспільство й держава в її владно-

інституціональному розумінні являють собою дві невід'ємні складові частини однієї 

структури, які в реальності не можуть існувати одне без одної.  За для реалізації  

нормотворчих,  правозастосовчих  та  правоохоронних функцій ,  інститути громадського 

суспільства та державні інститути повинні бути партнерами. Взаємна довіра є умовою 

ефективності співпраці, а громадська ініціатива є запорукою успішного діалогу. 
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В умовах посиленої конкуренції досягнення стійкого розвитку та конкурентних 

переваг підприємства на ринку стає можливим за умови впровадження інновацій та 

підвищення ефективності його господарської діяльності, у тому числі за рахунок 

ефективного використання трудових ресурсів. Достатня забезпеченість підприємств 

потрібним персоналом, його раціональне використання, високий рівень продуктивності праці 

мають велике значення для підвищення ефективності функціонування. 

Одним із важливих факторів зростання ефективності виробництва є підвищення 

продуктивності та результативності праці. Підвищення продуктивності праці –- це складний 

процес, але він є економічно необхідним для всякої системи господарства, оскільки сприяє 

розв'язанню багатьох економічних і соціальних проблем. Його економічна сутність полягає в 

зменшенні кількості затрат на виробництво одиниці продукції, або збільшенні обсягів 

виробництва продукції при затратах однієї і тієї ж кількості часу. 

Теоретичні та практичні питання підвищення продуктивності праці викликають 

науковий інтерес у багатьох вітчизняних та зарубіжних фахівців, серед яких: О. Грішнова 

[1], Ю Кондратюк [2], І. Краснопесцева [3], А. Пасєка [4], Л. Притула [5], М. Семикіна [6], С. 

Сергійчук [7], та ін. 

Незважаючи на наявність багатьох праць, присвячених цьому питанню, воно завжди 

залишається актуальним, оскільки підвищення рівня продуктивності праці є передумовою 

забезпечення конкурентоспроможності продукції, підвищення темпів розвитку підприємства.  

В літературі існує широкий спектр думок стосовно продуктивності праці, що говорить 

про те, що ця категорія залишається досить суперечливою та дискусійною. Узагальнюючи 

http://www.rusnauka.com/21_TSN_2015/Pravo/1_197236.doc.htm
http://pidruchniki.ws/1019020943040/pravo/gromadyanske_suspilstvo_yogo_politichna_sistema_derzhava#457
http://pidruchniki.ws/1019020943040/pravo/gromadyanske_suspilstvo_yogo_politichna_sistema_derzhava#457
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наукові погляди, вважаємо необхідним дотримуватися такої позиції: продуктивність праці 

варто трактувати у вузькому і широкому сенсі, і це дещо знімає суперечності в її тлумаченні 

та подальшій оцінці: 

- у вузькому сенсі продуктивність праці - це показник продуктивності конкретної 

праці на мікроекономічному або індивідуальному рівнях, відношення обсягу виробленої 

продукції (послуг) до витрат лише одного з факторів виробництва - живої праці, які можуть 

вимірюватись за годину, день, квартал, рік (людино-години, людино-дні, у річних 

розрахунках - середньооблікова чисельність персоналу); 

- у широкому сенсі продуктивність праці - це суспільна продуктивність праці, яка 

характеризує результативність виробничого процесу на макрорівні і являє собою відношення 

загального обсягу виробленої продукції та послуг до загальних затрат праці.  

Для поглиблення розуміння сутності продуктивності праці необхідно розглянути її 

функції. А. Пасєка виокремлює такі функції: економічну, організаційну, соціальну, 

розподільчу [4]. А. Ярчук наводить такі функції продуктивності праці, як: організаційна, 

економічна, управлінська, соціальна, розподільча, стимулююча [8]. Розглянемо зміст цих 

функцій детальніше. 

Організаційна функція продуктивності праці полягає в перерозподілі ресурсів 

виробництва таким чином, що ресурси, продуктивність яких вища, заміщують ресурси з 

низькою продуктивністю. Це дає змогу оцінити конкурентоспроможність продукції 

підприємства, виявити фактори збільшення прибутку та мінімізації витрат, визначити 

вартість робочої сили. 

Економічна функція визначає можливість використання продуктивності праці як 

показника, на основі якого формують конкурентоспроможність підприємства, оцінюють 

виробничі пріоритети та визначають способи ефективного перерозподілу ресурсів. 

Управлінська функція продуктивності праці виражається у використанні цього 

показника керівниками при прийнятті рішень щодо ефективного використання ресурсів 

підприємства. Також це один з основних індикаторів при використанні методу управління 

витратами директ-костинг. 

Соціальна функція виявляється в можливості на підставі показника продуктивності 

праці сформувати оптимальні пропорції зайнятості населення, виявити обмеження в певних 

сферах щодо зайнятості. Продуктивність праці є предметом у індивідуальних та колективних 

трудових договорах і є базою для розрахунку прожиткового мінімуму громадян. 

Розподільча функція полягає в тому, що орієнтуючись на показник продуктивності 

праці, інвестори визначають напрями вкладення свого капіталу. Вона забезпечує 

оптимальність розподілу праці та визначає пріоритетні напрями зростання її продуктивності. 

Стимулююча функція виражається у визначенні способів мотивації праці на підставі 

показника її продуктивності, що є основою для визначення мінімального окладу на 

підприємстві, критерієм для виплати премій залежно від внеску кожного працівника та 

ланкою, яка пов‘язує витрати праці з її результатами. 

Продуктивність праці змінюється під впливом багатьох факторів, під якими 

розуміють рушійні сили або причини, що впливають на її рівень і динаміку. Відповідно до 

факторів продуктивності праці виділяють і оцінюють резерви її підвищення. Резерви 

підвищення продуктивності праці - це невикористані можливості економії затрат праці 

(зниження трудомісткості та збільшення виробітку). 

Оскільки підвищення продуктивності праці - найважливіша умова для зростання 

конкурентоспроможності підприємства, керівники і спеціалісти всіх рівнів у перспективних 

організаціях повинні розробляти й упроваджувати програми управління продуктивністю.  

Ці програми передбачають реалізацію всіх етапів вимірювання й оцінки досягнутого 

рівня продуктивності праці на підприємстві в цілому і за окремими видами праці; пошук і 

аналіз резервів її підвищення; розробку плану використання резервів підвищення 

продуктивності праці; розробку систем мотивації працівників до досягнення запланованого 

рівня виробітку; контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою, 
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та регулювання їх виконання; вимірювання й оцінка реального впливу передбачуваних 

заходів на зростання продуктивності праці. 
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Актуальність теми. На сьогоднішні день, щоб отримати високооплачувану роботу, яка 

буде приносити радість і натхнення необхідно відрізнятися від інших і володіти унікальними 

навиками та вміннями, допоможуть бути попереду кандидатів, які також претендують на 

вакантну посаду. Ми живемо у світі, де кожна хвилина має значення і бути просто хорошим 

кандидатом з гарною освітою вже не достатньо. Потрібно відповідати і підлаштовуватися до 

умов ринку праці, оточення, знаходити вихід із різних ситуацій і бачити можливості і 

перспективи там, де їх не бачать інші. 

 Для того, щоб вдало пройти співбесіду необхідно об‘єктивно визначити свої сильні і 

слабкі сторони, зокрема: 

- оцінити свої навички і професійні якості, пригадати трудові досягнення, 

проаналізувати риси характеру (наприклад, чи властива вам цілеспрямованість, ентузіазм, 

звичка доводити справу до кінця).  

- обов´язково пригадати свої захоплення і хобі. Навіщо це потрібно? Припустимо, у 

вільний від роботи час ви любите займатися верховою їздою, це заняття виробляє у вас 

любов до природи, терпіння, витривалість, відповідальність – такі необхідні для роботи 

якості. 

- співставити вимоги, кандидата на бажану посаду з власними характеристиками. 

- спробувати скласти невелику лаконічну розповідь про себе. Власну біографію 

потрібно гарно подати. Не забудьте про нагороди, подяки і премії: їх наявність не можна 
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переоцінити. Обов´язково повідомити про знання іноземних мов, рівень володіння 

комп´ютером, вміння водити автомобіль.  

- обдумати і свої слабкі сторони, адже вони є в кожної людини. Якщо ви студент без 

досвіду роботи, не потрібно цього приховувати. Найгірше, коли ви показуєте себе в ролі 

«всезнайки». 

- якщо ви впевнені у своїх здібностях, то попросіть дати вам завдання будь – якої 

складності й доведіть, що ви варті більшого. Аргументи – перш за все. 

Навіть коли роботодавець запитує вас про дозвілля чи відпустку, він переслідує одну 

мету: з´ясувати, чи підходите ви його компанії. У цьому випадку цінуватимуться такі якості, 

як чесність, надійність, ініціативність, ентузіазм, уміння працювати в команді. Наприклад, 

якщо ви були старостою групи в інституті – значить, маєте лідерські якості.  

- врахуйте, що на співбесіді випадкових питань не буває. Ретельно обдумуйте 

відповіді, не поспішайте, але й не «тримайте паузу». Прагніть уникати гострих кутів. 

Інтерв‘юери можуть також мати інший прийом: замість приємного спілкування ви можете 

отримати натиск у вигляді колючих питань «у лоб». Не лякайтеся: вас перевіряють на 

стресостійкість. Зосередьтеся і не ображайтеся. Не дозволяйте себе залякати. 

- бути готовими до будь-якого результату співбесіди, але налаштувати себе на 

позитивне рішення, не падати духом і, незважаючи на результат, бути ввічливими. У будь-

якому випадку ви повинні залишити про себе хороше враження.  

- мати чітке уявлення про свій стиль керівництва, а також про такі поняття, як 

професійне зростання, успіх і навіть провал. Крім розповіді про себе, складіть декілька 

оптимістичних фраз, пригадайте більше доказів своїх позитивних якостей. Це налаштує вас 

на успіх [2]. 

 При проходженні співбесіди необхідно пам‘ятати правило: «Хто володіє інформацією, 

той володіє світом» (Натан Ротшильд). Перед тим, як пройти інтерв‘ю необхідно вивчити 

якомога більше інформації про компанію, її працівників, стиль і методи роботи. Це 

допоможе почувати себе впевненішим, обізнаним і зрозуміти чи дійсно ви хочете стати 

частиною фірми. Також не варто забувати, що зустрічають нас за зовнішнім виглядом, а 

проводжають за розумовими здібностями, тож ваш образ повинен виглядати охайним. Тим 

паче багато організацій при однакових розумових здібностях кандидата віддадуть перевагу  

тому, хто виглядає привабливіше. Щоб перше враження склалося найкращим чином – не 

варто запізнюватися. Краще на декілька хвилин прийти раніше. Найголовніше – залишатися 

чесним і тоді все вийде. 

 Перш за все будьте готовими до всього, особливо до дивних, на перший погляд, 

запитань від роботодавця. 

 Наприклад, щоб влаштуватися на роботу в IBM треба знати, як зважити слона, а у 

Goldman Sachs претендентів на вакансію просять уявити себе олівцем в блендері. Журнал 

Fortune опублікував вибірку найдивніших запитань, які люди чули на співбесідах у відомих 

на весь світ компаніях за останні 15 місяців. 

1. "За яку мінімальну кількість разів (від 1 до 1000) ви вгадаєте число, якщо будете 

отримувати підказки "більше" або "менше" після кожної спроби?" - Facebook. 

2. "Оцініть за шкалою від одного до десяти, наскільки ви дивний" - Capital One. 

3. "Поясніть принцип квантової електродинаміки за дві хвилини. Можете починати" - Intel. 

4. "Як багато надувних кульок поміститься в цій кімнаті?" - PricewaterhouseCoopers. 

5. "Уявіть, що ви зменшилися до розміру олівця і потрапили в блендер. Як будете вибиратися 

назовні?" - Goldman Sachs. 

6. "У вас є букет квітів. Всі квіти за винятком двох - троянди, за винятком ще двох - 

маргаритки, і за винятком ще двох - тюльпани. Скільки квітів у букеті?" - Epic Systems. 

7. "Що таке у вашому розумінні філософія бойових мистецтв?" - Aflac. 

8. "Поясніть мені, що відбулося в цій країні за останні десять років?" - Boston Consulting. 

9. "Якби ви могли стати одним з супергероїв, ким би ви стали?" - AT & T. 

10. "Як ви зважите слона, якщо під рукою немає вимірювальних приладів?" - IBM. 
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11. "У турнірі беруть участь 5623 людини. Скільки ігор буде потрібно, щоб виявити 

переможця?" - Amazon. 

12. "Скільки цеглин в Шанхаї? Візьмемо лише житлові будинки" - Deloitte Consulting. 

13. "У вас п'ять баночок з таблетками. У одній баночці дев'ять грамів таблеток, в інших - 

десять грамів. Як ви визначите з першої спроби, в якій з баночок дев'ять грамів?" - EBay. 

14. "Як сильно ви кидаєте м'яч у бейсболі?" - Ernst & Young. 

15. "Як ви будете продавати кульки для пінг-понгу, якщо попит на них зникне? 

Запропонуйте кілька способів, а потім оберіть один і детально його розпишіть" - Microsoft. 

16. "Скільки смартфонів у Нью-Йорку?" - Google. 

17. "У вас в підпорядкуванні двадцять людей. Як ви організуєте роботу команди, щоб 

з'ясувати, скільки велосипедів було продано у вашому районі за минулий рік?" - 

Schlumberger. 

18. "Як думаєте, чому лише мала частина населення заробляє більше 125 тисяч доларів на 

рік?" - New York Life. 

19. "У вас три коробки. У першій тільки яблука, в другій тільки апельсини, в третій і яблука, 

і апельсини. На кожній коробці є мітка про те, що всередині, але через помилку мітки 

переплуталися, тому тепер не можна визначити вміст. Ви можете відкрити одну з коробок із 

закритими очима і взяти тільки один фрукт. Дивлячись на витягнений фрукт, як ви одразу 

правильно розставите мітки?" - Apple. 

20. "Скільки шарикопідшипників діаметром в один дюйм влізе в Boeing 747?" – SAIC [3]. 

 До того ж, цікаві питання можна почути  від директорів компаній: 

1. "Чого не вистачає у вашому резюме?", -  Річард Бренсон 

Засновник Virgin Group Річард Бренсон у своїй книзі "Бізнес в стилі Virgin. Все, що я знаю 

про лідерство" пояснює, що йому не подобаються стандартні співбесіди. "Звичайно, гарне 

резюме – це важлива складова, проте якби можна було наймати людей тільки на підставі 

того, що вони самі про себе написали, нам би не доводилося витрачати час на розмови", – 

пише Бренсон. Саме тому йому подобається запитувати: "Чого не вистачає у вашому 

резюме?" 

2. "Наскільки ви дивний за шкалою від 1 до 10?", - Тоні Шей 

"Тут, в Zappos, ми цінуємо веселощі і невеликі дивацтва", – розповів генеральний директор 

компанії Тоні Шей. Намагаючись переконатися в тому, що кандидат дійсно відповідає 

вимогам корпоративної культури, Шей запитує: "Наскільки ви дивний за шкалою від 1 до 

10?". Тоні стверджує, що сама цифра не так важлива, адже він оцінює насамперед загальну 

реакцію. "Якщо кандидат дає собі радикальну оцінку (одиницю або десятку), швидше за все, 

він нам не підходить", – додає Шей. 

3. "Що б відповіла найближча вам людина, якби я попросила її назвати одну вашу 

рису, яка подобається їй найбільше, і одну рису, яка дратує?", - Кет Коул. 

Президент FOCUS Brands Кет Коул в інтерв'ю для New York Times розповіла про те, 

що перед бесідою вона завжди спостерігає за поведінкою претендента в приймальні. 

"Я прошу співробітників запропонувати йому склянку води і оцінюю способи 

вираження вдячності", – повідомляє Коул. "Перед тим, як людина увійде в мій офіс, я завжди 

кладу великий шматок паперу на підлогу між дверима і столом. Я хочу перевірити чи 

підберуть його. Не те щоб цей факт відігравав вирішальну роль, але він дозволяє мені 

зрозуміти, наскільки кандидат уважний до деталей " [4]. 

Отже для вдалого проходження співбесіди варто бути собою, гарно підготуватися, не 

нервувати, бути готовими до дивних запитань, намагатися уникати співбесід із сильними 

конкурентами, якщо вони в один день, бути доброзичливими, дивитися інтерв‘юеру в очі, 

намагатися говoрити виразно, а якщо ви маєте слабкі сторони, то чесно про них розповідати.  

Також доцільно продумати свій образ до деталей (так вас краще запам‘ятають). 

Опитування сайту CareerBuilder показують, що HR-менеджери й рекрутери по-різному 

сприймають різні кольори одягу. 23% із них рекомендують носити синє — це демонструє, 

що кандидат командний гравець. 15% радять чорне — це свідчить про лідерський потенціал. 

25% вважають, що помаранчевий — найбільш невдалий колір, який говорить про 
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непрофесіоналізм. Сірий — логічний і аналітичний склад розуму; білий — організованість; 

коричневий — надійність; червоний — влада; зелений, жовтий, помаранчевий, бордовий — 

креативність [5]. 

Також необхідно зауважити, що успішно пройти співбесіду зможуть люди, які: 

— не відчувають тривоги та упередженості у спілкуванні; 

— вміють встановлювати зворотній зв'язок, передбачати ситуацію; 

— люблять себе (у народі кажуть, що лише та людина може любити і поважатим інших, яка 

любить і поважає себе); 

— мають необхідну захисну реакцію (розуміння, що постійні помилки до добра не 

приводять); 

— можуть заздалегідь розпізнати і врахувати темперамент та вікові і статеві особливості 

співрозмовників [1]. 
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У ХХІ столітті феномен корпоративної культури привертає все більше уваги теоретиків 

і практиків менеджменту. Сучасні підприємства знаходяться у постійному пошуку 

конкурентних переваг, які дозволили б досягти максимального результату і виділитися на 

фоні багатьох інших компаній, в битві за успіх вони змушені еволюціонувати і 

пристосовуватись до нових реалій.  В цьому контексті корпоративна культура, як ресурс 

організації, безцінна: вона може бути ефективним засобом управління персоналом і 

незамінним маркетинговим інструментом. Розвинена корпоративна культура допомагає у 

формуванні іміджу компанії, надає в очах клієнтів та партнерів власний, неповторний образ, 

що є досить важливим фактором конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. 

Існує велика кількість визначень корпоративної (організаційної) культури. Дослідники 

розглядають сутність та зміст цього явища з різних аспектів і точок зору. О. Г. Тихомирова 

поділяє всі визначення цього терміну на три групи залежно від підходу, що був 

використаний автором [4, ст. 10]: 

а) перша група – визначення-характеристики діяльності організації та її членів (Д. 

Олдхем, Е. Шейн, Б. З. Мільнер, К Сіл та Д. Мартін, Р. Холл); 

б) визначення, що містять перелік елементів організаційної культури (Д. Хемптон, Д. 

Гібсон, Р. Дафт, Д. Ньюсом та К. Девіс, Ф. Лютенс, К. Камерон та Р. Куїнн, Р. Гріффін, П. 

Вейлл та ін.); 

в) визначення, що трактують організаційну культуру як цілісну категорію (М. Мескон, 

Е. Джакус). 

У таблиці 1 наведені деякі з багатьох характеристик поняття корпоративної 

(організаційної) культури. 

http://pidruchniki.com/
http://www.jobportal.com.ua/
https://tsn.ua/
https://konkurent.in.ua/
https://www.businessinsider.com/
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Таблиця 1 – Підходи до визначення корпоративної культури 
Автори Визначення 

Е. Шейн 

Колективні базові уявлення, які набуваються групою в процесі зовнішньої адаптації та 

внутрішньої інтеграції. Культура і лідерство є по суті двома сторонами однієї монети, культури 

народжуються лідерами, що нав'язують групі свої власні цінності і уявлення. 

К. Сіл та 

Д. Мартін 

Цінності організації (ядро культури) визначають філософію, місію організації; мова, історії, 

легенди, ритуали, церемонії, зовнішній вигляд і ін. Форми культури передають цінності; для 

підтримання культури формуються правила найму працівників, тренінги, програми навчання, 

планування кар'єри і т.д. 

Р. Дафт 
Набір базових цінностей, переконань, негласних угод і норм, що розділяються всіма членами 

суспільства або організації. 

К. 

Камерон 

та Р. Куїнн 

Те, що є цінним для організації, які стилі її лідерства, мова і символи, процедури і повсякденні 

норми, як визначається успіх. Все те, що визначає унікальність характеру організації. 

У. Оучі 
Корпоративна культура – це символи, церемонії і міфи, які повідомляють членам організації 

важливі уявлення про цінності і переконання. 

Г. 

Хофстеде 

Корпоративна культура – колективне програмування думок, яке відрізняє членів однієї організації 

від іншої. 

Є. Жак Корпоративна культура – образ мислення, що увійшов до звички і став традицією, а також спосіб 

дії, який більшою чи меншою мірою розділяють всі працівники підприємства і який має бути 

засвоєний та хоч би частково прийнятий новачками, аби нові члени колективу стали "своїми". 

М. Мескон Атмосфера або соціальний клімат в організації 

Джерело: [2, 4, 5, 6, 7]. 

 

Узагальнюючи вищенаведені визначення, вважаємо, що корпоративна культура – це 

складний та динамічний комплекс уявлень, цінностей, переконань і норм, що приймається 

колективом та втілюється у взаємодії між членами колективу, їх діяльності, зовнішньому 

вигляді та поведінці.  

Тарасова О. В. Та Марінова С. С. виділяють наступні завдання корпоративної культури 

в процесі управління персоналом: 

- розвиток у персоналу почуття причетності до справ підприємства; заохочення 

залучення персоналу в спільну діяльність на благо підприємства; 

- зміцнення стабільності системи соціальних відносин; 

- підтримка індивідуальної ініціативи працівників; 

- надання допомоги персоналу в досягненні особистого успіху; 

- створення атмосфери єдності менеджерів і персоналу у підприємстві; 

- делегування відповідальності; 

- зміцнення корпоративної родини (вітання із святами, подіями і т.д.) [3, ст. 31]. 

Корпоративна культура – це в основному «невидима» частина організації. Ії досить 

важко виміряти чи розписати за деталями, але вона існує та вливає на ефективність 

діяльності колективу незалежно від того, усвідомлюють це його члени, чи ні. Тому дуже 

важливим є управління формуванням і розвитком корпоративної культури. 

Згідно класичного уявлення Е. Шейна, організаційна культура виконує дві основні 

функції: адаптації організації до зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції. Якщо 

перша функція пов'язана з виживанням компанії, її розвитком і процвітанням на ринку, то 

друга - з існуванням компанії як такої в принципі, оскільки саме сильні внутрішні соціальні 

структури є життєво необхідними для організації [5]. 

В. В. Журавльова зазначає, що що «загальний підхід» до діагностики корпоративної 

культури не передбачає вибору певної моделі корпоративної культури, через призму якої 
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проводиться аудит. Даний підхід оперує більш абстрактними категоріями «Здорова» / 

«нездорова» або продуктивна / непродуктивна корпоративна культура. Дослідники схильні 

вважати корпоративну культуру продуктивною або «здоровою» при наявності наступних 

параметрів: низька плинність кадрів, рівні можливості для всіх співробітників, залучення 

персоналу, інвестиції в навчання персоналу, саморегульованість культури [1]. 

Дослідники Т. Діл і А. Кеннеді оцінювали корпоративну культуру за двома 

параметрами: ступінь ризику, що притаманний організації, та швидкість зворотного зв'язку 

або оцінки прийнятих рішень. Залежно від варіантів поєднання високого/низького ступеня 

ризику та швидкого/повільного зворотного зв'язку вони виділили чотири типи 

корпоративних культур: культура цілі (Tough guy culture - культура «жорстких хлопців»), 

культура дії (Work hагd, рlау hагd сultuге – «хто гарно працює, той гарно відпочиває»), 

культура великих ставок (Веt-уоuг-соmраnу culture – «постав на свою компанію»), культура 

процесу (Ргосеss сultuге) [7]. 

Цікавим є підхід голландського вченого Г. Хофстеде, який оцінює корпоративні 

культури за такими аспектами [6]: 

- ступінь індивідуалізму (слабкий вплив на працівників) чи колективізму (сильний 

вплив, висока лояльність з боку працівників); 

- ступінь дистанції між людьми різного статусу: директивний стиль управління і значна 

дистанція між керівниками і рядовими працівниками чи демократичний стиль і доступність 

керівництва для підлеглих; 

- ступінь прийняття невизначеності, тобто наскільки працівники готові діяти 

самостійно і їх ставлення до невизначеності; 

- ступінь мужності або жіночності (маскулінність/фемінність): своєчасна реакція на 

зміни зовнішнього середовища, динамічність, прагнення до змін чи стійке функціонування 

організації, прагнення до збереження, зміцнення. 

К. Камерон та Р. Куїн також розробили параметричну модель корпоративної культури, 

яка є однією з найвідоміших на сьогодні. В основу оцінки дослідники поклали такі ознаки: 

гнучкість/стабільність та внутрішній фокус/зовнішній фокус. Ці ознаки в поєднанні 

утворюють чотири типи корпоративної культури, кожен з яких відповідає своїм уявленням 

про ефективність, цінності, стилі керівництва: ієрархічна (бюрократична), ринкова, кланова, 

адхократична [2]. 

В реально існуючій організації представлені всі чотири типи культури в тій чи іншій 

мірі, але деякі з них займають домінуюче положення. Графічно це ілюструється діаграмою 

(профілем) корпоративної культури, яка складається на підставі діагностики ступеня 

домінування тих чи інших усвідомлюваних цінностей співробітників компанії по 

відношенню до різних аспектів робочого середовища. 

Таким чином, оцінка і класифікація корпоративних культур дає змогу керівникам 

виявити специфічні риси культури кожної організації, визначити її тип. На основі цього 

можна побудувати стратегію формування і розвитку корпоративної культури, розробити 

напрямки і заходи з її удосконалення. При цьому варто зазначити, що не існує повністю 

однакових корпоративних культур, кожна організація є унікальною і містить елементи 

декількох, якщо не всіх типів культур, що визначає індивідуальний профіль організації. 
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Oднiєю з нaйвaжливiших пeрeдумoв для рoзрoбки цiнoвoї пoлiтики є oвoлoдiння 

тeoрeтичними тa мeтoдoлoгiчними aспeктaми з питaнь цiнoутвoрeння тa цiнoвoї пoлiтики i 

рoзумiння їх oсoбливoстeй зaлeжнo вiд гaлузi тa виду eкoнoмiчнoї дiяльнoстi.  

Вивчeння тa aнaлiз нaукoвих думoк стoсoвнo сутнoстi цiнoвoї пoлiтики свiдчить прo 

нaявнiсть бaгaтьoх пiдхoдiв дo її визнaчeння. Тaк, oднi aвтoри, дoслiджуючи ринкoвe 

цiнoутвoрeння, aкцeнтують увaгу нa дaнoму пoняттi, aлe нe дaють йoму чiткo oкрeслeнoгo 

визнaчeння [1].  

Iншi aвтoри пiд чaс дoслiджeння прoцeсу цiнoутвoрeння нa пiдприємствi 

кoристуються чiткo визнaчeним пoняттям цiнoвoї пoлiтики. При цьoму пiдхoди дo 

трaктувaння змiсту цьoгo пoняття рoзрiзняються зaлeжнo вiд нaдaних aвтoрaми сутнiсних 

хaрaктeристик цiнoвoї пoлiтики тa aспeктiв дoслiджeння.  

Мoжнa видiлити три oснoвнi нaпрями рoзмeжувaння пiдхoдiв дo визнaчeння пoняття 

«цiнoвa пoлiтикa». Тaк, oднi aвтoри визнaчaють цiнoву пoлiтику як зaгaльнi принципи, яких 

дoтримується пiдприємствo в сфeрi встaнoвлeння цiн нa свoї тoвaри тa пoслуги [2].  

У тaкoму рoзумiннi пoняття цiнoвoї пoлiтики бiльш iдeнтифiкується з пoняттям 

«фiлoсoфiя пiдприємствa». Прoтe нaпрямки рoзрoбки тaких принципiв нa пiдприємствi 

кoливaються у виснoвкaх oкрeмих aвтoрiв у дoсить ширoкoму дiaпaзoнi.  

У мeжaх другoгo нaпряму пiдхoди дo визнaчeння пoняття «цiнoвa пoлiтикa» нe 

пoв‘язуються з систeмoю пeвних принципiв i рoзмeжoвуються нaступним чинoм:  

a) сутнiсть цiнoвoї пoлiтики пoлягaє у встaнoвлeннi цiн тa їх кoригувaннi з 

урaхувaнням змiн кoн‘юнктури ринку, тoбтo змiстoм її є прoцeс устaнoвлeння цiни нa тoвaри 

тa пoслуги [3];  

б) цiнoвa пoлiтикa хaрaктeризується як кoмплeкс зaхoдiв цiнoутвoрeння з мeтoю 

зaдoвoлeння пoтрeб спoживaчiв тa oдeржaння прибутку (aбo iншoї), тoбтo рoзглядaється як 

кoнкрeтний вид дiяльнoстi. Слiд тaкoж зaзнaчити, щo в мeжaх цьoгo нaпряму нe всi нaукoвцi 

хaрaктeризують цiльoву спрямoвaнiсть цiнoвoї пoлiтики, щo рoзкривaє пoвнiстю її сутнiсть. 

Aлe всe ж тaки бiльшiсть фaхiвцiв ввaжaє, щo цiльoвa спрямoвaнiсть є oднiєю з сутнiсних 

хaрaктeристик цiнoвoї пoлiтики;  

в) трeтя групa eкoнoмiстiв вихoдить з кoмплeкснoгo пiдхoду дo трaктувaння сутнoстi 

цiнoвoї пoлiтики, визнaчaючи її як рoзрoбку тa вибiр зaгaльнoгo нaпряму в цiнoутвoрeннi, 

пiдхoдiв дo визнaчeння цiни з мeтoю зaбeзпeчeння прибутку, a тaкoж нaпрямкiв змiни цiни 

зaлeжнo вiд дiї рiзних чинникiв [1].  

Хaрaктeризуючи пoняття «цiнoвa пoлiтикa», дeякi нaукoвцi кoнкрeтизують йoгo 

стoсoвнo гaлузi aбo виду eкoнoмiчнoї дiяльнoстi з урaхувaнням oсoбливoстeй функцioнaльнoї 

дiяльнoстi цих сфeр eкoнoмiки, фoрмувaння їх рeзультaтiв i пoрядку цiнoутвoрeння.  

У вузькoму рoзумiннi цiнa – цe кiлькiсть грoшeй, якi трeбa вiддaти зa прoдукт. У 

ширoкoму рoзумiннi цiнa – цe сумa тих цiннoстeй, якi пoвинeн сплaтити пoтeнцiaльний 

пoкупeць [4]. 

Oснoвнi функцiї цiни: 
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1) дoзвoляє кoмпeнсувaти у грoшoвiй фoрмi витрaти нa вирoбництвo, збут i 

прoсувaння тoвaру (пoслуги) нa ринoк; 

2) визнaчaє прибуткoвiсть бiзнeсу з вирoбництвa тa тoргiвлi кoнкрeтними тoвaрaми; 

3) зaбeзпeчує збaлaнсoвaнiсть пoпиту тa прoпoзицiї; 

4) рoзпoдiляє чaстини дoхoдiв мiж гaлузями eкoнoмiки, фoрмaми влaснoстi, 

сoцiaльними групaми нaсeлeння; 

5) грaє iстoтну рoль у кoнкурeнтнiй бoрoтьбi рiзних вирoбникiв тoвaрiв i пoслуг; 

6) дoзвoляє нaпoвнювaти дeржбюджeт зa рaхунoк aкцизiв (тютюнoвi тa гoрiлчaнi 

вирoби), a тaкoж внeскiв у Дeржфoнди [5]. 
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На нинішньому етапі розвитку нашої країни вирішення завдань, які стоять перед 

підприємствами, можливе лише за умови створення ефективної системи стимулювання. 

Відповідно, основним способом формування зацікавленості працівників у 

високопродуктивній праці і поліпшенні кінцевих результатів діяльності виступає 

стимулювання працівників до роботи.  

Стимулювання праці полягає у тому, що на сучасного працівника суттєвий вплив 

здійснюється через заробітну плату, премії, грошові винагороди, тощо. При досягненні 

певного рівня матеріального добробуту активізуються методи нематеріальної мотивації. 

Особливо результативним у цьому контексті стає поєднання матеріального та 

нематеріального стимулювання. 

Розробка і запровадження ефективних заходів стимулювання праці сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності праці та прибутковості підприємства. 

Також, це дозволяє вийти підприємству на економічно новий рівень розвитку і відкриває 

можливості реалізувати свої можливості на світовому рівні. 
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На сьогоднішній день існує достатня кількість визначення поняття стимулювання. 

Стимулювання являє собою процес спонукання людей до праці, який передбачає 

використання мотивів поведінки людини для досягнення особистих цілей або цілей 

організації. [1]. 

Стимулювання праці ефективне лише  у тому випадку, коли підприємство підтримує 

той рівень роботи, за який здійснюється оплата. Тому необхідно організувати роботу так, 

щоб кожен працівник мав мотивацію до праці та докладав максимум старань для досягнення 

поставлених цілей. Кожен керівник намагається переконати працівників працювати краще, 

викликати в них бажання до активної трудової діяльності, але працівники повинні досягати 

поставленні цілі добровільно. Працівник має знати, які завдання ставляться перед ним, яка 

буде винагорода у разі їх виконання і які санкції будуть застосовуватися у випадки 

невиконання вимог. Основна мета стимулювання полягає в тому, щоб  не спонукати людину 

працювати, а зацікавити її працювати краще, продуктивніше, ніж це обумовлено трудовими 

відносинами [2]. 

 В діяльності підприємства на сьогоднішній день все більшого значення набуває 

стимулювання праці, адже для успішної діяльності підприємства недостатньо тільки 

залучати і відібрати кваліфікаційний персонал, багато залежить від організації роботи та 

системи стимулювання працівників. Суть її полягає в тому, щоб покращити продуктивність 

праці за рахунок підвищення особистої зацікавленості працівників в результатах роботи.   

 Якщо людина відчуває інтерес до діяльності, то вона працює ефективно та із 

задоволенням, адже бачить зв'язок між власними зусиллями та бажаним результатом, коли в 

її свідомості сформувалась позитивна мотивація до праці, що впливає на результативні 

показники діяльності [3]. 

 Виділяють зовнішню і внутрішню мотивацію персоналу, грамотність побудови яких 

здатна спрямувати діяльність працівника в потрібне русло ( для бізнесу, колективу, якогось 

блага). Зовнішня мотивація персоналу передбачає використання певних зовнішніх чинників 

впливу на співробітників. Як правило, це різні заохочення: кар‘єрне зростанні, матеріальні 

блага, тощо. Але проблема в тому, що, отримавши певні матеріальні блага, людина з часом 

знову відчуває потребу в досягненні більших благ наступної ланки кар‘єрних сходів, 

більшого рівня заробітної плати. 

 Тому більш дієвою є внутрішня мотивація персоналу. Втім, вона очевидна, має 

внутрішній характер, а тому керівникам іноді важко її знайти і використовувати для розвитку 

бізнесу. Внутрішня мотивація персоналу спрямована на самореалізацію, збереження 

здоров‘я, реалізацію творчого потенціалу, прагнення до нових знань. Вона не реалізується в 

короткі терміни. Необхідно враховувати, що внутрішні мотиви працюють як двигун, що 

змушує співробітника кожен день працювати. При цьому зовнішня мотивація персоналу є 

паливом, завдяки якому цей двигун працює. Але основою рушійною силою працівників все є 

таки є тільки внутрішня мотивація [4]. 

 Створення дієвої системи стимулювання праці тягне за собою створення 

конкурентоспроможної системи винагород працівникам, які є основною рушійною силою на 

підприємстві. Системи стимулювання, які позитивно впливають на дії працівників 

складаються з надійних стимулів також можуть виступати в ролі анти стимулів, що 

породжують негативний вплив на діяльність працівників [5]. У практиці управління однієї з 

найбільш поширених систем стимулювання є: 

 1. Більш поширеним є матеріальне стимулювання, що представляє собою систему 

матеріальних стимулів праці ( заробітна плата, премії, компенсації, тощо). Воно обумовлене 

прагненням працівника до достатку, певного рівня добробуту. Тому важливо забезпечити 

оптимальне співвідношення винагороди працівника з кількістю і якістю його праці  

 2.Нематеріальне стимулювання. До цієї категорії відносять: покращення робочого 

місця; позитивне ставлення керівництва до підлеглих;безкоштовне навчання; участь в 

управлінні підприємством; тощо. 
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 3.Моральне стимулювання. До цієї групи включають: дошки пошани та подібні їм 

інструменти визнання; надання відпустки за гарно виконану роботу; підвищення по службі 

та інше. 

 Отже, від використання вміло налагодженого мотиваційного механізму  залежить 

управління підприємством. При побудові системи оплати та стимулювання праці керівнику 

підприємства необхідно здійснювати процес стимулювання для всіх працівників однаково. 

Це допоможе йому зробити систему оплати та стимулювання праці економічно ефективною. 

Для підприємства важливим є стимулювання персоналу для збільшення обсягів 

виробництва, зростання прибутковості, що приведе до підвищення їх продуктивності праці 

[6].  

Прийнято вважати, що найголовнішим чинником продуктивності праці є матеріальне 

стимулювання працівників. Однак слід звернути увагу і на соціальну складову працівника, 

тому що зі збільшенням розміру заробітної плати задоволеність від грошей з часом 

знижується і на перше місце виступають соціальні та емоційні інтереси працівників. Однієї 

лише заробітної плати недостатньо для ефективного стимулювання працівників. Персонал, 

незадоволений умовами праці, соціально – психологічним кліматом в колективі, культурою 

організації, не буде зацікавлений працювати заради вигоди та добробуту підприємства та 

негативно вплине на динаміку економічного росту країни загалом. 

Очевидно, що для успішної діяльності будь – якого підприємства є необхідність 

використання методів як матеріальної, так і нематеріальної мотивації персоналу. Механізми, 

що існують на сьогодні, далекі від ідеалу, але вони дієві і продовжують активно 

використовувати на практиці [7]. 

Для посилення дієвості мотивації трудової поведінки необхідно звернути особливу 

увагу на удосконалення системи матеріального стимулювання. У сучасних умовах 

господарювання доцільним є використання механізму нарахування бонусу до 

середньомісячної заробітної плати для всього персоналу. За основу визначення бонусу 

пропонується взяти середньомісячну зарплату працівника протягом певного періоду, до якої 

додається 1 % від стажу роботи (1рік = +1 % до зарплати). Для працівників виробничих цехів 

до вище зазначеного бонусу додавати 10 % від вартісної оцінки перевиконання місячного 

плану. Також, якщо протягом місяця робітник виготовляв продукцію без порушення якості, 

надавати одноразову винагороду в розмірі 4 % від заробітної плати [3]. 

Для підтримки належного рівня результативних показників роботи працівників 

необхідне постійне покращення умов діяльності, знаходження можливостей плідно 

працювати, виробляти більш якісні блага за тих самих або й менших затратах праці. Тому 

можна запропонувати систему бонусу як для одного працівника, так і для всього персоналу. 

За основу визначення бонусу можна запропонувати підвищення заробітної плати працівнику 

або всьому персоналу за якісно виготовлену продукцію без порушення якості продукції.  

Отже, стимулювання праці являє собою вплив на працівника за допомогою певних 

факторів, що прямо залежать від потреб, які має людина. До таких факторів можна віднести 

певний матеріальний об‘єкт, створені умови праці чи окрему ситуацію, що склалася на 

підприємстві. 

 

Список використаних джерел: 

1. Рульєв В. А. Менелжмент: навч. посіб. / В.А. Рульєв, С. О. Гуткевич.  –К: Центр 

навчальної літератури, 2011. – 312 с. 

2. Забаштанський М.М., Сирбу І.М. Концептуальні засади стимулювання персоналу 

підприємства / М.М. Забаштанський, І.М. Сирбу // Проблеми розвитку і перспективи 

економіки та управління: науковий журнал. – Чернігів, Черн. Нац. технолог. ун – т, 2016. - 

№1 (5) . – с. 46 

3. Недєй А.О., Корзун А.В., Холодницька А.В. Сучасні підходи до формування 

мотивації трудової поведінки персоналу / А.О. Недєй,  А.В. Корзун, А.В.Холодницька// 

Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал.– Чернігів, Черніг. Нац.. 

технолог. Ун-т, 2016. – № 2 (5). – с.92 – 93 



60 

 

4. Ільєнко Р.В., Холодницька А. В., Сучасні виклики до побудови ефективної системи 

мотивації персоналу/ Р. В. Ільєнко,  А. В. Холодницька// Інноваційна економіка: :науково-

виробничий журнал, 2016 .- №11-12 .- С. 114-119 

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник / В. С. Лозниця  – К.: ТОВ 

УВПК «Екс об», 2010. – 512 с. 

6. Хитра О.В. Менеджмент продуктивності: навч. посіб. / О.В. Хитра. Львів: «Новий 

Світ-2000», 2014. – 440 с. 

7. Губенко Д. В., Ільєнко Р. В., Вплив мотивації персоналу на підвищення рівня 

продуктивності праці/ Д. В. Губенко, Р. В. Ільєнко// Проблеми і перспективи економіки та 

управління: науковий журнал. - Чернігів, Черн. Нац. технолог. ун-т. - № 1 ( 5), 2016. – 60с. 

8. Збрицька Т.П., Савченко Г.О., Роль мотивації праці у менеджменті персоналу в 

сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету №2, Т. 3. – 2011.– 

С.220-224. 

 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР КАДРІВ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Хмелевська О.О. 

студентка 1-го курсу групи ЗМУПп-181 

Чернігівський національний технологічний університет 

Науковий керівник д.е.н., професор Кичко І.І. 

 

Ефективність діяльності будь-якого сучасного господарюючого суб‘єкта залежить від 

значної кількості чинників. Серед них особливе місце займає «людський чинник» – кадри. В 

даний час ні у кого не викликає сумніву, що персонал підприємства, організації чи установи 

є найбільш важливою силою сучасного виробничого процесу чи процесу надання послуг.  

Можливі два основні види забезпечення кадрових потреб (у разі їх виникнення):  

1) краще використання власних кадрових можливостей;  

2) залучення (набір) працівників потрібної кваліфікації із зовнішнього середовища. 

Ефективний професійний набір персоналу для вирішення завдань, що стоять перед 

господарюючим суб‘єктом, забезпечує високу вірогідність успіху його діяльності. 

Метою професійного набору персоналу є забезпечення підприємства, організації чи 

установи працівниками, здатними професійно виконувати покладені на них обов‘язки [2]. 

Набір зазвичай ведуть із зовнішніх й внутрішніх джерел.  

До засобів зовнішнього набору традиційно належать: публікація оголошень в газетах і 

фахових журналах, мережі Інтернет, звернення до агентств із працевлаштування та до фірм, 

які поставляють кадри, професійних клубів та асоціацій, налагодження договірних стосунків 

з навчальними закладами на підготовку фахівців необхідних профілів.  

Серед внутрішніх джерел набору персоналу можна виділити: самих працівників 

підприємства, установи чи організації; пряме звернення до власних працівників щодо 

рекомендації на роботу друзів, знайомих і родичів; колишніх працівників господарюючого 

суб‘єкта; колишніх кандидатів на вакантні посади [1, c. 57].  

Щоб правильно визначити критерії відбору, слід чітко і зрозуміло сформулювати якості 

працівника, необхідні для відповідного виду діяльності. Критерії слід формувати так, щоб 

вони всебічно характеризували працівника: досвід, здоров‘я та особистісні якості. 

«Еталонні» рівні вимог за кожним критерієм розробляються виходячи з характеристик вже 

працевлаштованих робітників, які добре справляються зі своїми обов‘язками.  

Як показує практика доволі часто наймачі вдаються до конкурсного відбору кандидатів 

на посаду (або за традиційною схемою, або за скороченою). 

Більшість наймачів відбирають майбутніх працівників, оцінюючи їх за отриманою 

ними освітою. Зазвичай, віддають перевагу більш високому рівню освіти. Однак, з нашої 
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точки зору, ці характеристики повинні бути пов‘язані з успіхами на роботі, і критерій 

освіченості повинен неодмінно порівнюватись із вимогами виконаної роботи. 

Однак, також, на нашу думку професійний набір кадрів повинен спиратись на 

наступний ряд принципів (див. рис.1) 

Рис. 1 – Принципи професійного набору кадрів 

Джерело: побудовано автором за [4] 

Застосовувані на практиці методи професійного набору залежать від бюджету, 

стратегії, культури господарюючого суб‘єкта  та важливості посади для нього.  

Загальновживані методи професійного набору кадрів представлено на рис.2. 

Рис. 2 Методи професійного набору кадрів 

Джерело: [3, с. 28] 

Сам процес професійного набору, як правило, складається з цілої серії щаблів вибору, 

де кожен наступний щабель відсіває із загальної групи доти, поки не залишиться потрібна 

кількість претендентів. Відбір кадрів здійснюється за принципом, який із кандидатів 

найкраще виконає певну роботу. Для досягнення цієї мети в процесі відбору кадрів 

передбачені відповідні методи оцінки певних специфічних аспектів, що характеризують 

кандидата. 

Зручним інструментом виступають профілі вимог посади і кандидатів на цю посаду 

(див. табл.1) 

Таблиця 1 – Порівняння профілів вимог кандидатів і посади 
Якості Профіль кандидата А Профіль кандидата Б Профіль вимог посади 

Вимоги 1 2 3 

Спеціальні знання 1234567 1234567 1234567 

Освіта 1234567 1234567 1234567 

Досвід 1234567 1234567 1234567 

Характер 1234567 1234567 1234567 

Зовнішній вигляд 1234567 1234567 1234567 

Джерело: [3, с.27] 

Ступінь прояву вимог буде відповідати шкалі від 1 до 7: 1 – не виявляються вимоги: 2 

– проявляються недостатньо; 3 – проявляються досить чітко; 4 – проявляються з середньою 

Політичної 

неупередженості 

Принципи професійного набору 

Забезпечення рівного 

доступу 
Законності 

Довіри 

суспільства 
Недискримінації 

Прозорості 

Доброчесності 
Надійності та відповідності 

методів тестування 

Узгодженості застосування 

методів тестування 

Ефективного і 

справедливого 

процесу відбору 

Методи набору кадрів 

Активні Пасивні 

Вербування персоналу – налагодження 

контакту із тими, хто становить інтерес як 

потенційний співробітник, з метою 

спонукати їх до можливого подальшого 

співробітництва 

Ярмарок вакансій – залучення людей, 

що бажають змінити місце роботи 

Розміщення оголошень у зовнішніх і 

внутрішніх засобах масової 

інформації 

Кандидати, що з’являються самі 

Презентації – залучення випадкових 

осіб, зазвичай з числа тих, хто шукає 

додатковий заробіток 
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активністю; 5 – проявляються добре; 6 – проявляються дуже добре; 7 – проявляються 

відмінно. 

Профіль вимог повинен включати не більше десяти чітко сформульованих вимог. 

Чим більше індекс подібності, тим менше працівник відповідає вимогам. Це правило 

дозволяє враховувати значення окремих факторів для відповідності займаній посаді і може 

бути засобом контролю якості підбору кадрів. 

У більшості випадків обрана таким чином людина, має найкращу кваліфікацію для 

виконання фактичної роботи на займаній посаді. 
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Сучасні умови глобального світового середовища в якому перебуває Україна висуває 

перед нею цілу низку проблем та завдань, що потребують вирішення у найближчий час. 

Реальні фінансові можливості місцевих органів влади нині значно обмежені, крім того, 

місцеві бюджети не мають повної  самостійності, а це, своєю чергою, гальмує демократичні 

перетворення в країні, тому актуальності набуває питання впровадження децентралізації в 

Україні. Саме децентралізація та регіональний розвиток, спрямовані на розвиток людського 

потенціалу. 

В Україні необхідність децентралізації виникла на базі всього комплексу дисциплін та 

стимулюється в першу чергу політичною кон‘юнктурою. В той же час за процес 

децентралізації вимагає здійснення цілого ряду кроків ―згори – донизу‖ і хоча упродовж 

останніх років органами законодавчої та виконавчої влади в Україні декларується процес 

децентралізації, однак детальний аналіз законодавчої та нормативної бази свідчить про 

велику кількість проблемних питань в цій сфері [1]. Децентралізація тісно пов‘язана з 

організацією системи державного управління. Вона сприяє побудові ефективних 

взаємовідносин між центральним урядом й органами управління на локальному рівні [2]. 

Тобто децентралізація – це розширення і зміцнення прав та повноважень місцевого та 

регіонального самоврядування стосовно незалежного прийняття рішень та виконання, 

делегованих державною владою, повноважень. 

Процес децентралізації в Україні триває вже чотири роки. Ми стали на шлях 

глобального реформування системи управління , адже багато європейських країн вже 

пройшли через нього. І  саме позитивна практика цих країн була найкращим агітатором для 

наших високопосадовців і звичайних громадян. За даними Мінрегіону станом на січень 2018 

року в Україні було зареєстровано 699 об'єднаних територіальних громад. Проте майже вісім 

тисяч громад залишаються поки що необ‘єднаними. Можна було б мати і кращий результат, 
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але за умови об'єднання на добровільній основі, це вже непоганий результат. Також цей 

процес вже набрав ознак незворотності [3]. 

Процес децентралізації включає в себе дві складові - політичну і матеріальну, 

зауважує Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Так, територіальна громада 

міста отримала більше коштів для вирішення нагальних проблем. Але на них щороку 

додаються навантаження у вигляді, наприклад, професійно-технічних закладів або інші 

видатки, які невілюють фінансову складову децентралізації. Разом з тим неможливо 

абстрагуватися від необхідності проведення цього процесу в Україні. На його переконання, 

треба оптимізувати видатки, об‘єднувати громади, а тим самим реформувати місцеве 

самоврядування. Реформа децентралізації , або, як її ще називають, "об‘єднання громад", 

продовжує набирати обертів. Вона є однією з найуспішніших реформ уряду, чи так 

подається.  

У Чернігівській області потужними кроками реалізується децентралізація. За 

висновками моніторингу від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства, наш регіон опинився в трійці кращих. Причому хвалять 

міністерські аналітики саме темпи створення об‗єднаних територіальних громад і покриття 

площі області ОТГ. Перші 5 об'єднаних територіальних громад відчули переваги 

самоуправління у 2015 році. У 2016 році до них додалось ще 11 нових ОТГ, в 2017-му – 21, 

загалом на сьогоднішній день їх - 37. Ці ОТГ займають 51.5% території області. Тут 

проживає 34.8% всього населення, а без врахування міст обласного значення, для 

реформування яких відсутня законодавча база , –  всі 60%.[4] 

За 2017 рік, 16 ОТГ отримали втричі більше доходів. Вперше громадяни отримали 

можливість витрачати власні кошти на ремонт  шкіл, садочків, доріг, придбання шкільних 

автобусів. Державні кошти , які отримали громади на свій розвиток допомогли 

профінансувати у 2017 році 825 інфраструктурних проектів на Чернігівщині. Це і є 

наглядний приклад тих переваг , які дає ОТГ [3]. 

За методикою формування громад до уваги беруться площа займаної території та 

чисельність населення . Чим більше громада – тим більші її фінансові можливості для 

власного розвитку . Тепер 60% податку на доходи фізичних осіб залишається в бюджеті 

громади , так само , як і в містах обласного підпорядкування . Для прикладу можна порівняти 

доходи 2 громад , Сновська ОТГ отримала у 2018 році 10.8 млн грн. , в той час як Варвинська 

ОТГ отримала 0, 77 млн. грн.[3] 

У загальному підсумку всеукраїнського рейтингу Чернігівщина зайняла 6 місце. При 

цьому третю позицію область має за кількістю громад, що об‘єдналися, — 297 із 569. Шосте 

місце — за показником кількості ОТГ (37). 51,5% покриття території об‘єднаними громадами 

дозволило Чернігівщині розміститися за цим показником на 5 позиції . У тому числі, має 2 

місце за відсотком населення ОТГ до загальної кількості населення, четверте – по двох 

показниках: покриття громадами площі області, а також кількість ОТГ. Про це повідомили у 

Департаменті інформдіяльності ОДА. Нагадаємо, що в області вже функціонують 37 

об‘єднаних територіальних громад, у п‘яти ОТГ мають відбутися перші вибори голів громад 

та місцевих депутатів. На Чернігівщині ж ОТГ створені на території абсолютно всіх районів. 

Новгород-Сіверська об‘єднана територіальна громада стала першим прикладом створення 

ОТГ шляхом приєднання громад до міста обласного значення [5,6]. 

Також наша держава надає умови для розвитку ОТГ з урахуванням досвіду Польші, 

Латвії та Німеччини. Але на відміну від інших краіїн , в Украіні об‘єднання відбувається на 

добровільній основі .Згідно з постановою «Про перспективний план формування 

територіальних громад Чернігівської області» на території нашої області має бути створено 

52 ОТГ.[7] Але відсутність законодавчого врегулювання формування територіальних громад 

навколо міст обласного значення заважає втримати темпи їх формування . Також глава уряду 

дав доручення про підготовку документації на передачу земель ОТГ з метою збільшення їх 

інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів. 

Також одним із факторів уповільнення формування ОТГ є позиція відсторонення від 

цього процесу деяких державних службовців і посадових осіб , оскільки їх турбує подальше 
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місце роботи та можливість участі у розподілі бюджетних коштів. Але саме утворення ОТГ 

збільшує фінансові надходження до бюджету громади , які відкривають можливості для 

конкурентної процедури отримання робочих місць для посадовців та працівників. Певний 

час буде зберігатися теперішній адміністративно-територіальний устрій , оскільки 

ліквідувати або об‘єднати район без внесення змін до Конституції України неможливо. 

Реформа децентралізації створює різні громади за розмірами, населенням, фінансовим 

потенціалом. З 366 ОТГ громад 69 відраховують кошти до держбюджету (реверсна дотація) 

або ж виходять "у нуль", а 297 громад отримують базову дотацію з держбюджету. З них 

майже чверть – 79 громад – дотація складає більше 20% доходів громади. Таким чином, 

підводимо до думки, що проблеми у існуванні ОТГ залишаються. І проблема фінансової 

самостійності залишається актуальною.Створені ОТГ після 2020 року шукатимуть нові 

формати існування в умовах нового адміністративно-територіального поділу. Неспроможні 

громади також шукатимуть вихід з ситуації.На нові об‘єднані громади впливатимуть два 

головні чинники: фінансова спроможність громади самостійно розвиватися та покривати 

власні соціальні видатки; та зміна кількості населення громад (фактично – темпи зменшення 

населення, особливо для сільських громад) .[8]. 

З‘являться варіанти, коли громада матиме достатню кількість фінансових ресурсів, 

але швидке зменшення населення. Виділяємо три можливі сценарії розвитку ОТГ після 2020 

року .[8]: 

А) Інерційний сценарій. Насправді найлегший варіант для центрального уряду. Після 

2020 року створено більше 1200 ОТГ, що об‘єднають 76% території країни. Інші території 

поступово будуть доєднуватися до ОТГ або ж "зависнуть" на перехідному етапі. Як наслідок, 

частина громад опиниться у скрутному становищі, натомість частина отримає переваги від 

децентралізації, особливо у місцях наявності природних ресурсів. Наприклад, для 

Полтавщини – це газовидобувні громади. Варіантом виходу для ОТГ може стати 

використання Закону "Про співробітництво територіальних громад". Головним ризиком 

розвитку даного сценарію буде поділ громад на "багаті – бідні". "За" сценарій такі фактори 

як поступовість процесу для населення (повільне варення у горщику – звикання), передача 

відповідальності на місця, можливість уникнення непопулярних реформ. 

Б) Централізований сценарій – централізоване об‘єднання ОТГ у більші утворення. 

Даний сценарій дозволяє швидко розв‘язати проблему слабких ОТГ, доєднавши їх до 

більших центрів. Фактично можуть бути створені "псевдорайони", дещо менші або рівні за 

попередню адміністративно-територіальну одиницю – район. 

Можливі два варіанти сценарію: сильний вплив уряду – фактичне керівництво 

процесом об‘єднання та середній вплив уряду – можливість добровільного об‘єднання \ 

врахування інтересів громад у разі відповідності критеріям центру. 

В) добровільний сценарій - об‘єднання ОТГ на добровільних засадах. Після 2020 року 

та завершення об‘єднання громад приймається нормативно-правова база щодо подальшого 

добровільного об‘єднання ОТГ – проведення другого етапу децентралізації. Уряд не створює 

\ створює мінімальні стимули зі свого боку для ініціювання об‘єднання та бере мінімальну 

участь у процесі (контрольна функція), передаючи повноваження безпосередньо до громад. 

Таким чином, ОТГ отримають шанс об‘єднатися у бажаних межах. Але залишається 

проблема "багаті – бідні": ОТГ з високим рівнем доходів просто не захочуть об‘єднуватися з 

іншими громадами, а питання об‘єднання кількох слабких ОТГ в одну та соціально-

економічні вигоди від цього необхідно розглядати в кожному випадку окремо. Ризиком 

даного сценарію є, знову ж, нерозв‘язання проблеми самостійного існування ОТГ. У разі ж 

більшої ролі центру в об‘єднанні ми повертаємося до сценарію "А", коли уряд братиме на 

себе відповідальність та визначатиме як і хто об‘єднуватиметься. 

Вигоди також відчутні – це зняття відповідальності з центру за ситуацію на місцях та 

створення "кипіння на повільному горщику", звикання населення до ситуації в умовах 

погіршення соціально-економічної ситуації в громадах.  

Саме тому слід налагоджувати зв‘язок у процесі децентралізації , поширювати 

позитивний досвід об‘єднаних територіальних громад в засобах масової інформації нашої 
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області, використовувати ресурси Центру розвитку місцевого самоврядування у 

Чернігівській області для об‘єднання інших територіальних громад із тих , які ще 

перебувають у роздумах.  Тому що, на сьогодні така форма самоврядування є найкращим 

рішенням для всіх , від пересічного громадянина до державного посадовця . 
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ  ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ФАКТОРУ ПОСИЛЕННЯ РІВНЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Шуляр Д.Ю. 

Студентка 2-го курсу групи ММРп-171 

Чернігівський національний технологічний університет 

Науковий керівник к.е.н., доцент Бондар В.В. 

 

Імідж - кaтегoрія універcaльнa, якa зacтocoвуєтьcя  дo будь-якoгo oб‘єктa aбo 

предмету coціaльнoгo пізнaння: людини (перcoнaльний імідж), oргaнізaції (кoрпoрaтивний 

імідж), coціaльнoї пoзиції (імідж пoлітичнoгo діячa), прoфеcії (імідж нoтaріуca), ocвіти (імідж 

випуcкникa певнoгo універcитету), тoргoвoї мaрки, предмету (імідж телефoну). Філocoфія 

віднocить пoняття імідж дo гaлузі coціaльнoгo пізнaння. 

Ocнoвнa функція іміджу – фoрмувaння пoзитивнoгo віднoшення дo будь-чoгo. Це, в 

cвoю чергу, фoрмує дoвіру, a пoтім виcoкі oцінки тa впевнений вибір. Він cприяє 

підвищенню преcтижу і як cлідcтвo – aвтoритетa і впливу.      Клacифікaція іміджів 

oргaнізaції нaведенa у тaбл. 1. 

 

Тaблиця 1. - Типoлoгія іміджів oргaнізaції 

Принцип 

клacифікaції 

Види іміджів Кoментвр 

Зa cпрямoвaніcтю 

прoявів 

Зoвнішній Прoявляєтьcя у зoвнішньoму cередoвищі, 

oрієнтoвaний  нa клієнтів, пaртнерів, cпoживaчів 

Внутрішній  Прoявляєтьcя у врaженнях aудитoрії прo рoбoту 

прaцівників підприємcтвa і взaємoвіднocини між 

ними. 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1028
https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/publikatsiji/item/6423-detsentralizatsiia-shcho-obitsiala-derzhava-i-shcho-maiemo-nyni
https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/publikatsiji/item/6423-detsentralizatsiia-shcho-obitsiala-derzhava-i-shcho-maiemo-nyni
https://chor.gov.ua/
http://otg.cn.ua/2018/02/14/news-vlada/detsentralizatsiya-rejtyng-chernigivskoyi-oblasti/
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi
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Зa емoційним 

cпрямувaння 

Пoзитивний  Пoзитивне cтрaвлення дo фірми, її діяльнocті, 

тoвaрів, які вoнa випуcкaє. 

Негaтивний Негтивне cтaвлення дo фірми, її діяльнocті, 

тoвaрів, які вoнa випуcкaє. 

Зa 

цілеcпрямoвaніcтю 

ПР- діяльнocті  

Прирoдній  У фoрмувaнні іміджу викoриcтoвутьcя реaльні 

фaкти, пoдії без їх коригування 

Штучний У фoрмувaнні іміджу викoриcтoвутьcя реaльні 

фaкти, пoдії з їх цілеcпрямoвaним кoригувaнням, 

шучнo cтвoрюютьcя нoві факти 

Зa cтупенем 

рaціoнaльнocті 

cприйняття 

Кoнгнітивний 

 

Дaє «cуху» рaціoнaльну інформацію 

Емoційний Oрієнтoвaний нa ширoку aудитoрію, 

викoриcтoвуютьcя фaкти, які здaтні впливaти нa 

емoції, a не рoзум 

Зa зміcтoм  Пoлвтичний  

Coціaльний  

Імідж 

керівникa  йoгo 

команди 

 

Імідж теритoрії  

Імідж 

ідеї,прoекту 

 

Зa фунціoнaльним 

cпрямувaнням 

Пoтoчний При cтвoренні іміджу викoриcтoвуютьcя вcі 

мoжливі хaрaктериcтики, зa якими публікa здaтнa 

пoзитивнo cприймaти людину і oргaнізaцію 

Бaжaний Cтвoрення іміджу з урaхувaнням прaгнень дo 

ідеaлу 

Кoрпoрaтивний Імідж oргaнізaціїї вцілoму, a не oкремих її 

підрoзділів 

Мнoжинний Cумaрний імідж oргaнізaцій які пoвязaні 

гocтoдaрcькoю діяльнвcтю 

Дзеркaльний  Нocить cубєктивний хaрaктер, не врaхoвує думку 

із cтoрoни, дзеркaльнo відoбрaжaє реaьні фaкти і 

пoведінку oргaніaції, людини. 

 

Ocнoвнa метa фoрмувaння іміджу oргaнізaції - дocягнення зoвнішніх цілей і зaвдaнь 

oргaнізaції через cтвoрення певнoгo oбрaзу [18]. Відзнaчимo, щo oргaнізaційний імідж мaє 

нacтупні функції:  

- пізнaвaльнa функція, якa виділяє oргaнізaцію cеред інших пoдібних фірм; 

- еcтетичнa функція, якa признaченa дaти відпoвідь cпoживaчaм; 

- кoмунікaтивнa функція. 

Імідж cклaдaєтьcя з 4 ocнoвних cклaдoвих: cтвoрення фундaменту тoбтo іміджу який 

мoжнa відчути, зoвнішньoгo іміджу, внутрішньoгo іміджу й неocяжнoгo іміджу. У 

зaрубіжних джерелaх пoбудoвa цих cклaдoвих нocить нaзву «Мacтер-Плaну». 

Відчутний імідж - те, щo пoкупець мoже пoбaчити, пoнюхaти, пoчути, тoркaтиcя й 

cпрoбувaти, тoбтo, тoвaр aбo прoдукція кoмпaнії. 

Неocяжний імідж - відпoвіднa реaкція пoкупця нa відчуття, нa oбcлугoвувaння й 

віднoшення дo ньoгo cпіврoбітників кoмпaнії, cервіc. 

Внутрішній імідж - aтмocферa уcередині кoмпaнії, пoзитивне й негaтивне віднoшення 

cпіврoбітників дo керівників і пoлітики кoмпaнії, щo вирaжaєтьcя, нacaмперед, у cтупені 

віддaнocті cпіврoбітників cвoїй фірмі. 

Зoвнішній імідж - вплив перших трьoх фaктoрів плюc cуcпільнa думкa прo кoмпaнію, 
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якa cфoрмoвaнa реклaмнoю кaмпaнією, якіcтю прoдукції, зв'язкaми із зacoбaми мacoвoї 

інфoрмaції й cуcпільнoю рoбoтoю [2]. 

Вaжливo зaзнaчити, щo вище перелічені cклaдoві іміджу є невіддільними oдин від 

oднoгo, і йoгo cукупніcть фoрмує пoзитивний чи негaтивний імідж кoмпaнії.  

Вcі ці елементи cпрямoвaні нa дocягнення 3 гoлoвних зaвдaнь: 

1. Дocягнення виcoкoгo рівня кoмпетенції тa ефективнoї рoбoти з пoкупцем. 

2.  Підтримкa іміджу уcпішнoї кoмпaнії, який змушує пoкупця пoвірити в кoмпaнію.  

3. Вcтaнoвлення емoційнoгo зв'язку з пoкупцем і суспільством. 
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    Кожна особа повинна мати право на доступ до правосуддя з метою захисту своїх 

порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та інтересів. Здійснити це право дуже 

просто, оскільки Конституція України та Закони України гарантують таке право кожній 

особі. Разом з тим це ще не означає, що таке право вже є захищеним, бо, крім права, особа 

повинна мати можливості щодо його реалізації.   

  Стаття 55 Конституції України зазначає, що "кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими 

законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань". 

Конституція України у ст. 124 передбачає, що правосуддя в Україні здійснюється 

виключно судами. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до 

виконання на всій території України. Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів" кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і 

безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Для забезпечення справедливого та 

неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди 

першої, апеляційної, касаційної інстанцій. 

Правова допомога в Україні надається адвокатськими об‗єднаннями, окремими 

адвокатами та фахівцями в галузі права, які зареєстровані у встановленому законом порядку 

та мають Свідоцтво про надання правової допомоги. Адвокатура – це професіональна 

спільнота осіб, що отримали статус адвоката і зайнялись адвокатською 

діяльністю.Адвокатура є важливим правовим інститутом розвинених держав, що стоїть на 

варті прав і свобод громадян та їх об'єднань. Це також складна соціальна система, яку 

складають усі адвокати окремої держави. 

Розуміючи на сьогоднішній день економічне положення більшості громадян України з 

оплатою , яку бажає отримати адвокат,  законодавець з метою обмеження останньої прийняв 

20 грудня 2011 року  Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову 

допомогу у цивільних та адміністративних справах» встановлює що розмір компенсації 

витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується 

стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних 

справах - суб‘єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, за 

годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення 

окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами 

справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні. Проте це не вплинуло на 

розмір платежу. Розуміючи це, законодавець 02 червня 2011 року прийняв Закон України 

«Про безоплатну правову допомогу» зі створенням муніципальної адвокатури. 

Оплата за надання такої правової допомоги здійснюється державою за рахунок 

державного бюджету. 

Відмова особи від права на звернення до суду часто передбачена в арбітражних 

застереженнях у контрактах. Відмова, яка має незаперечні переваги для відповідної особи, а 

також для відправлення правосуддя, не порушує Конвенції. Особи можуть відмовитись від 
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свого права на суд на користь арбітражу, якщо така відмова дозволяється і зроблена вільно 

та недвозначно. 

Першим міжнародним актом, що закріплював право на доступ до суду була Загальна 

декларація прав людини, що встановлює: «Кожна людина має право на ефективне 

поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних 

прав, наданих їй конституцією або законом» 

У подальшому ця ідея знайшла своє відображення у ст. 14 Міжнародного пакту про 

громадянські й політичні права 1966 р., в якому зазначається, що кожен має право, при 

розгляді будь-якого кримінального або цивільного обвинувачення, пед'явленого  йому, на 

справедливий розгляд справи, компетентним судом, створеним на підставі закону. 

Наступним кроком в міжнародному закріпленні права на доступ до суду було 

прийняття низки норм в Женевських конвенціях про захист жертв війни і Додаткових 

протоколах до неї, «Женевській конвенції про захист цивільного населення під час війни», 

«Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», «Женевської конвенції про 

покращення становища поранених і хворих у діючих арміях». 

Також заслуговує уваги «Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень і доступ до право суддя з питань, що стосуються довкілля». Цей 

документ закріплює право кожної особи, яка вважає, що її права на запит інформації, яка 

стосується довкілля, неправомірно відхилені на доступ до   на доступ до процедури розгляду 

прийнятого рішення в суді або іншому незалежному й неупередженому органі, заснованому 

згідно із законом. 

Це питання також розглядається і в деяких інших міжнародних актах, таких як: 

резолюції «Про юридичну допомогу і консультації», «Про юридичну допомогу з цивільних, 

торгових і адміністративних справ»; рекомендації «Про ефективний доступ до закону і 

правосуддя малозабезпечених осіб», «Про заходи щодо недопущення і скорочення 

надмірного робочого навантаження на суддів», «Про шляхи полегшення доступу до 

правосуддя», «Про принципи цивільного судочинства, спрямовані на удосконалення судової 

системи», «Про введення в дію і вдосконалення функціонування систем і процедур 

оскарження із цивільних і торговельних справ», «Про відбір, обробку, надання і архівацію 

судових рішень у правових інформаційно-пошукових системах», «Про становище 

потерпілого у кримінальному праві і кримінальному процесі», «Про спрощення 

кримінального судочинства», «Про спрощення управління системою кримінального 

правосуддя. 

Вивчення стану забезпечення громадян правовою допомогою показує, що більшість 

громадян і, в першу чергу, малозабезпечених та інших соціально незахищених верств 

населення, не в змозі реально користуватись наданим їм правом на правову допомогу і як 

наслідок це призводить до порушення загального права на доступ до правосуддя. 
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Останнім часом пошук альтернативних видів палива є досить поширеним серед 

розвинених країн світу і актуальним завданням, яке стоїть перед суспільством. Зменшення 

забруднення атмосферного повітря токсичними речовинами, що виділяються 

автомобільними транспортом, є однією з найважливіших проблем, що стоять перед 

людством всього світу. У наш час матеріальний збиток, що викликається забрудненням 

повітря, важко оцінити, проте навіть за неповними даними він достатньо великий. 

На сьогоднішній день автомобільний транспорт є одним з основних споживачів 

нафтопродуктів і залишиться головним 164 споживачем моторних палив на період до 2040-

2050 р. В найближчій перспективі очікується збільшення споживання нафтопродуктів при 

приблизно постійних об‘ємах їх виробництва і зростаючий дефіцит моторних палив. 

Використання на транспорті різних альтернативних палив забезпечує вирішення проблеми 

заміщення нафтових палив, значно розширює сировинну базу, полегшує вирішення питань 

забезпечення паливом транспортних засобів і стаціонарних установок [1]. 

Газоподібні викиди, що утворюються при експлуатації транспортних засобів, мають 

значну питому вагу в структурі джерел забруднення атмосфери. Наприклад, їхня частка в 

загальному обсязі таких викидів у США, Великобританії та ФРН становить 50–60%. До 

найнебезпечніших викидів двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) належать поліциклічні 

ароматичні вуглеводні (ПАВ), що мають сильний канцерогенно-мутагенний вплив на 

організм людини. Встановлено, що близько 90% ПАВ, які містяться в атмосфері великих 

міст України, припадає на ДВЗ транспортних засобів. Іншим великим забруднювачем 

атмосфери є оксиди сірки [2]. 

Тривалий час світовим паливно-енергетичним комплексом використовувалися 

енергоносії переважно нафтового походження. Однак в останні роки намітилася тенденція до 

зниження ролі нафти і нафтопродуктів у світовій економіці, що показує світова динаміка 

споживання первинної енергії. Європа активно відмовляється від російського газу і 

переходить на альтернативні джерела енергії, зокрема, використовує енергію біомаси, торфу 

тощо. Найбільш перспективними альтернативними паливами для автомобільного та інших 

видів транспорту на сьогодні є стиснений природний газ (СПГ), біоетанол, біодизельне 

паливо. Одним з основних альтернативних моторних палив в Україні на сьогодні є СПГ і в 

найближчий час може стати біоетанол. 

Альтернативне паливо – це рідке та газове паливо, яке є альтернативою (заміною) 

відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних 

джерел та видів енергетичної сировини, згідно з Законом України [3]. 

Отже до альтернативних видів палива належать [4]: 

 горючі рідини, одержані під час переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, 

сланців); 

 спирти та їх суміші, олії, інше рідке біологічне паливо, одержане з біологічної 

сировини; 

 горючі рідини, одержані з промислових відходів, стічних вод, виливів; 

 газ (метан) вугільних родовищ, а також газ, одержаний у процесі підземної 

газифікації та підземного спалювання вугільних пластів; 

 газ, одержаний під час переробки твердого палива (кам‘яне та буре вугілля, горючі 

сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти. 

Все більш широке розповсюдження отримують різні біопалива. Біопаливо 

виробляють із свіжих чи використаних рослинних олій (як харчових, так і технічних) і 

тваринних жирів за допомогою різних хімічних процесів. Найбільш поширені з них – 
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трансестерифікація. Зазвичай, це складні ефіри метилового,етилового чи вищих спиртів, 

отриманих з тригліцеридів – основного компоненту всіх природних олій та жирів. 

Тригліцериди взаємодіють із спиртами в присутності каталізатора, утворюючи складні ефіри 

жирних кислот.  За фізичними та хімічними властивостями складні ефірижирних кислот 

подібні до дизельних палив на нафтовій основі або кращі від них. Складні ефіри жирних 

кислот звичайно називають біопаливом. [1] 

За рахунок подорожчання нафти і газу, шукають альтернативний вид палива. Хто має 

можливість зекономити опалює своє приміщення вугіллям, торфом і дровами. За кордоном 

альтернативні види палива використовують вже давно. В Україні ця робота лише набирає 

обертів. Один із варіантів — використання відходів лісопереробної галузі. Подрібнювач 

деревини швидко переробить гілля на тирсу, якою можна опалювати приміщення. В Україну 

Найбільш близькою до втілення є ідея про змішування дизельного палива, отриманого з 

нафтопродуктів з біодизелем, отриманим із соняшника або рапсу.  

Біогаз – головне альтернативне паливо.  Біогаз — різновид біопалива. Добувають із 

відходів сільськогосподарської продукції: солома злакових культур (якщо не 

використовують на корм великій рогатій худобі, або в якості підстиляючого матеріалу в 

тваринництві), відходи переробного виробництва сільськогоспадорської продукції — 

лушпиння соняшника, гречки, рису (хоча інколи застосовують на виробництві в якості 

місцевого палива), відходів тваринництва, лісопереробки, стічних вод та твердих побутових 

відходів (відсортованих, без неорганічних домішок, та домішок неприродного походження). 

Тобто застосовувати можна будь-які місцеві природні ресурси. Біогаз, одержуваний з 

відходів життєдіяльності тварин і птахів, може замінити в Україні 6 млрд. м3 природного 

газу, однак для його одержання необхідні значні інвестиції, строк окупності яких складає 4-5 

роки. Китай проектує через кілька років довести виробництво біогазу до 100-120 млрд. м
3
. У 

Бразилії, яка не вважається розвиненою країною у світі, 80% машин їздять на етанолі (в 

основі - етиловий спирт), який роблять з цукрової тростини, що росте в країні [5]. 

Доступним готовим джерелом сконцентрованої енергії є рідке біологічне паливо. З 

його різновидів трьома найбільш ефективними паливами є: біодизельне паливо, що містить 

90% енергії нафтових палив, етиловий спирт (етанол) - 50% їх енергії та метиловий спирт 

(метанол) - третю частину їх енергії. Біодизельне паливо є найбільш економічним з них для 

виробництва. У Франції вже розпочато виробництво автомобіля, в якості палива для якого 

буде використовуватися стиснене повітря. Принцип роботи мотора машини дуже схожий на 

принцип роботи двигуна внутрішнього згоряння. Тільки у двох циліндрах повітря-кара не 

бензин зустрічається з іскрою, а холодне повітря з теплим. За попередніми даними, 

автомобіль буде коштувати близько 13 тис. євро. Запас ходу - 200 км [5]. 

Таким чином, альтернативні палива задовольняють дуже багатьом вимогам людства і 

в даний час є ефективними замінниками нафтових палив, що забезпечують не тільки 

зниження споживання нафтових палив, але й одночасне підвищення екологічної безпеки 

країни.  
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Упровадження інноваційних технологій у навчання є пріоритетним напрямом роботи 

всіх вищих навчальних закладів. У європейських країнах вже давно застосовують нові 

інформаційні методи навчання та використовують процес оцінювання рівня знань та вмінь за 

допомогою інтернет-технологій. 

Найбільший інтерес викликає комп‘ютерна модель оцінювання знань студентів. 

Оцінювання рівня знань студентів за допомогою інформаційних технологій на даний момент 

є найбільш ефективною з усіх класичних методів оцінювання, оскільки дозволяє економити 

навчальний час. Таким чином, електронна перевірка знань студентів надає більше часу для 

викладання нового навчального матеріалу на лекціях, що сприяє кращому засвоєнню 

дисципліни. 

Проблему впровадження комп‘ютерного тестування для визначення рівня знань 

студентів вивчали багато дослідників, наприклад: А. Андрєєв, В. Аванесов [1], Ю. 

Бабанський, С. Білоусова, Н. Кузьміна, В. Олійник, Е. Лузик, О. Мінцер, О. Н. Тализіна. 

Наступні науковці (Н. Морзе, В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Сиротенко, Б. Шуневич) у своїх 

працях висвітлювали проблему забезпечення якісного здобуття знань студентами за 

допомогою інформаційних технологій. Контроль знань як складову частину навчання 

виділяли Ю. Бабанський, В. Беспалько, Е. Лузик, О. Мінцер, О. Скрипченко. 

Тестові онлайн-системи мають використовувати та визначити, яким розділам 

навчальної програми необхідно приділити більше уваги на заняттях з конкретним студентом. 

До того ж, таке тестування може поєднуватися з підготовчим модулем, спрямованим на 

усунення прогалин у знаннях та вміннях студентів з будь-яких дисциплін. Обробка 

первинних результатів тестування студентів на основі різних методів інтеграції та подання 

підсумків тестування надає можливість викладачу отримати кінцеві аналітично-

моніторингові звіти про кожного студента [2]. Аналіз результатів тестування студентів 

проводять з метою використання отриманих даних на різних рівнях управління педагогічним 

процесом в освітній установі. Такі системні звіти роблять доступною масову діагностику 

ступеня засвоєння студентами навчального матеріалу. 

Загальні завдання, що мають розв‘язувати такі тестові онлайн-системи мають 

наступний вигляд [3]: 

– тестування користувачів в режимах, умовно названих «Навчання» та 

«Самоконтроль», для підготовки до будь-яких тем упродовж навчального року або заліків та 

іспитів; 

– контрольні тестування з предметів, організовані науково-педагогічним 

працівником для проміжного та підсумкового контролю знань студентів; 

– діагностичне тестування для проведення вхідного контролю знань попередньо 

вивчених тем; 

– дисциплінарне тестування студентів, для оцінювання якості знань. 

Вирішення цих загальних завдань, враховуючи активне впровадження у навчальний 

процес комп‘ютерних технологій, зокрема інтернет-тестів, може істотно вплинути як на 
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розвиток і вдосконалення підготовки студентів, так і на підвищення якості освітнього 

процесу [4,5]. 

Основним призначенням розробки веб-сайту проведення інтерактивного тестування 

знань є автоматизація процесу перевірки знань користувачів розроблювальної системи. А 

саме надання наступних можливостей користувачу: 

‒ реєстрація на веб-сайті; 

‒ авторизація на веб-сайті; 

‒ проходження тестів з обраної тематики; 

‒ збереження результатів проходження тестів; 

‒ додавання тестів; 

‒ редагування тестів. 

‒ введення рейтингу тестів. 

На діаграмі прецедентів взаємодія користувача з системою буде мати наступний 

вигляд, рисунок 1. 

 
Рисунок 1 - Use Case взаємодії користувача з веб-сайтом 

 

Основним призначення розроблення системи інтерактивного тестування знань є 

надання зареєстрованому користувачу можливості обрати необхідний тест та пройти його, а 

також можливості створення власних тестів. Для надання таких функцій у процесі 

взаємодіють тільки два об‘єкти користувач та безпосередньо сама система. За допомогою 

мови UML користувача можна представити у вигляді трьох акторів [6]: 

‒ анонімний (незареєстрований) відвідувач; 

‒ зареєстрований відвідувач (користувач); 

‒ адміністратор сайту. 
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Ільєнко В.В. 
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Чернігівський інститут інформації, бізнесу та права 

Науковий керівник викладач  Сторчак В.А. 

 

В умовах децентралізації важливим є регіональний розвиток територіальної громади, 

області. Сьогодні стрімко розвиваються інформаційні технології, що надає можливість 

автоматизувати, спростити більшість соціально важливих проектів та запитів. Комунікації 

громади та адміністрації в питаннях регіонального розвитку є важливим елементом 

ефективного розвитку регіону, громади. Нові можливості інформаційних технологій 

дозволяють реалізувати такі комунікації програмними засобами. Це дасть можливість 

громадянам отримувати інформацію, підтримувати зворотній зв'язок з комунікантами 

швидко, зручно, не виходячи з дому. Тому розробка підсистеми веб-порталу агентства 

регіонального розвитку міста є актуальною. Своєрідність проекту полягає у імплементації 

зворотнього зв'язку між користувачами веб-порталу: за допомогою створеного плагіну 

«кроссшерінгу» агентство зможе отримувати запити від громадян, залучати більше 

інвесторів, розповсюджуючи новини у соціальні мережі, інформувати мешканців міста про 

останні новини в сфері розвитку регіону, розвитку бізнесу.  

Мета - створення веб-порталу комунального підприємства «Агентство регіонального 

розвитку». 

Розглянувши існуючі види структур веб-сайтів, для реалізації власного веб-

порталу обираємо найбільш доцільну - деревоподібну  структуру сайту. Деревоподібна 

структура веб-сайту представляє собою універсальний спосіб розміщення сторінок і за 

своєю структурою схожа на генеалогічне дерево родинних зав‘язків. Ця форма 

представлення даних виражена у формі багаторівневої ієрархії. Тобто, вся структура може 

містити велику кількість розділів і підрозділів, внутрішніх сторінок будь-якої вкладеності 

і в довільній послідовності (рис. 1). 
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Рисунок 1. Деревоподібна структура 

Деревоподібний вид структури сайту має ряд переваг: універсальність, за структурою 

підходить практично для створення всіх сайтів. Навігація надає користувачу можливість як з 

головної сторінки веб-порталу, так із будь-якої іншої, перейти на конкретну сторінку чи 

будь-який розділ або підрозділ. Недоліком можна вважати те, що при створенні 

деревоподібної структури, яка розширюється «вширину», відвідувачі будуть змушені щоразу 

витрачати час для вибору потрібної їм вітки.  

Підсистема комунікації представляє собою:форум;контактна форма; плагін 

«кроссшерінгу». Форум представляє собою модуль спілкування на веб-порталі. Сторінка 

контактів – це стандартна веб-сторінка на веб-сайті, що дозволяє відвідувачеві зв'язатися з 

власником веб-сайту або користувачами, відповідальними за підтримку сайту. Плагін 

написаний для веб-порталу на мові програмування php. Дозволяє розповсюджувати 

інформацію з веб-порталу у соціальні мережі, наприклад у facebook або twitter. 

Наведемо код для створення елемента меню адміністратора в меню елементів меню 

"Налаштуванняверхньогорівня": 

// Створюємо елемент AdminMenu 

functionsocial_share_menu_item() 

{ 

add_submenu_page('options-general.php', 'SocialShare', 'SocialShare', 'manage_options', 'social-

share', 'social_share_page');  

} 

Загальний вигляд меню «Налаштування» представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пункт меню «Social share» 

Важливим є використання соціальних мереж при здійсненні комунікації.  

Форма вибору користувачем кнопки соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, LinkedIn 

представлена на рис.3. 
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Рис. 3. Форма вибору кнопки соціальних мереж користувачем 

Щоб відобразити кнопки соціальних мереж під кожним повідомленням, потрібно 

відфільтрувати вміст кожного повідомлення, перш ніж його надсилати. Для цього 

використовують фільтр the_content (для додавання кнопок спільного доступу до кінця 

повідомлень).  

Код повинен працювати за таким принципом: 

додати обгортку для посилання на соціальні мережі. 

 Оримати повну URL-адресу поточного повідомлення, яке буде опубліковано на 

сайтах соціальних мереж. Доцільно уникати URL-адресу за умови наявності 

функції esc_url яка є в WordPress.  

 Перевірка, які кнопки користувачі хочуть відображати та додавати відповідну 

кнопку розмітки до вмісту публікації. 

 Додати поточну URL-адресу до кінця соціальних посилань на відповідні веб-

сайти соціальних мереж. 

Розглянута інкрементна стратегія є найбільш вдалою для створення програмних 

продуктів. Потребує опису архітектура WordPress, взаємодія конкретного користувача 

(актора) з веб-порталом за допомогою діаграми прецедентів, та побудова діаграми класів 

WordPress. 

Використовуючи написаний плагін «кроссшерінгу» агентство регіонального розвитку 

залучатиме більше відвідувачів до веб-порталу, майбутніх інвесторів. Впроваджений форум, 

де мешканці міста Славутич, підприємці зможуть вирішувати свої проблеми, або ділитися 

досвідом. Реалізована функція зворотного зв‘язку у вигляді контактної форми дозволяє 

представникам агентства напряму відповідати на питання, які цікавлять людей. 
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З моменту створення перших обчислювальних машин прогрес не стояв на місці. 

Людство прагнуло все більше зробити щось нове, невідоме раніше нікому. І ось тепер дійшла 

черга до такого поняття, як захист інформації.[1] 

На сьогодні існує багато різних рішень в цьому питанні. Найпопулярнішими з них є 

антивірусні програми. Вони здійснюють пошуки вірусів, блокують весь «непотріб», що йде 

звідусіль. Такі програми працюють, використовуючи антивірусні бази – файли, в яких 

занесені дані про шкідливі, небезпечні та інші файли(віруси).[2]    

 Основна мета навантажувального тестування полягає в тому, щоб, створивши певну 

очікувану в системі навантаження (наприклад, за допомогою віртуальних користувачів) і, 

зазвичай, використавши ідентичне програмне і апаратне забезпечення, спостерігати за 

показниками продуктивності системи 

  Веб-застосувань під високі навантаження останнім часом створюється все більше, але 

ось з фреймворками що дозволяють гнучко їх стрес тестувати і додавати свою логіку – 

практично немає. Хтось кукі не підтримує, хтось навантаження слабке дає, хтось дуже 

ваговитий, та і годяться вони в основному для зовсім однотипних запитів, тобто динамічно 

генерувати кожен запит використовуючи свою логіку і при цьому ще максимально швидко (і 

в ідеалі на java щоб доробити якщо що) – таких немає.  

Тому було вирішено створити свою локальну мережу, адже це всього 3-5 класів в 

даному випадку. Основні вимоги: швидкість і динамічна генерація запитів. При цьому 

швидкість це не просто тисячі RPS (Requests per second – кількість запитів за секунду), 

набагато важливіше коли стрес-тест залежить тільки від пропускної спроможності мережі і 

працює з будь-якого ПК.  

З вимогами зрозуміло, тепер треба вирішити на чому це усе працюватиме, тобто який 

http/tcp клієнт використати. Звичайно ми не хочемо використати застарілу модель thread - per 

- connection (нитка на з'єднання), тому що відразу упремося в декілька тисяч rps залежно від 

потужності машини і швидкості перемикання контекстів в jvm. Т.о. apache - http - client і 

подібні до них відмітаються. Тут потрібно дивитися на т.з. неблокуючі мережеві клієнти, 

побудовані на NIO. 

На щастя у java світі в цій ніші давно є присутнім стандарт де-факто опенсорсный 

Netty, який до того дуже універсальний і низькорівневий, дозволяє працювати з tcp і udp. 

Для створення свого посилача нам знадобиться ChannelUpstreamHandler обробник 

в термінах Netty, з якого і посилатиме наші запити. 

Далі треба вибрати високопродуктивний таймер для відправки максимально 

можливої кількості запитів в секунду (rps). Тут можна узяти стандартний 

ScheduledExecutorService, він в принципі з цим справляється, проте на слабких машинах 

краще використати HashedWheelTimer (входить до складу Netty) із-за менших накладних 

витрат при додаванні завдань, тільки вимагає деякого тюнінгу. На потужних машинах між 

ними практично немає різниці. 

І останнє, щоб вижати максимум rps з будь-якої машини, коли невідомі які ліміти по 

з'єднаннях в цій Осі або загальне поточне навантаження, найнадійніше скористатися 

методом проб і помилок : задати спочатку яке-небудь позамежне значення, наприклад 

мільйон запитів в секунду і далі чекати на якій кількості з'єднань почнуться помилки при 

створенні нового. Досліди показали, що гранична кількість rps зазвичай трохи менше цієї 
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цифри. Тобто, беремо цю цифру за початкове значення rps і потім якщо помилки 

повторюються зменшуємо її на 10-20%. 

Для підтримки динамічної генерації запитів створюємо інтерфейс з єдиний методом, 

який наш стрес викликатиме щоб отримувати вміст чергового запиту 

ChannelBuffer - це абстракція потоку байтів в Netty, тобто тут повинен повертатися 

увесь вміст запиту у вигляді потоку байт. У разі http і інших текстових протоколів - це 

просто байтове представлення рядка (тексту) запиту.  

Також у разі http необхідно ставити 2 символи нового рядка у кінці запиту (\n\n), це є 

ознакою кінця запиту і для Netty (не пошле запит інакше) 

Відправка 

Щоб відправляти запити в Netty - спочатку треба підключитися до видаленого 

сервера, тому на старті клієнта запускаємо періодичні підключення з частотою у 

відповідність з поточним rps: 

Після успішного підключення, відразу посилаємо сам запит, тому наш Netty обробник 

зручно буде наслідувати від SimpleChannelUpstreamHandler де для цього є спеціальний 

метод.            Більшість 

фахівців для навантаження використовують Jmeter - до тих пір, поки не знадобиться 

навантажувати сокети. Ми знайшли плагін для Jmeter. Плагін показав погану 

продуктивність: програма працювала нестабільно вже при ста відкритих коннектах. Gatling 

став хорошою заміною: він містить програмний інтерфейс навантаження сокетів і витримує 

до 5000 відкритих з'єднань без збоїв. Коли ми познайомилися з Gatling - його синтаксисом і 

можливостями - стали переводити усі скрипти з Jmeter на Gatling.   У звіті буде 

відображатися усі необхідні графіки, включаючи перцентили, кількість запитів за секунду і 

розподіл часу відповіді. Також звіт містить таблицю з повною інформацією по методах:  

             

Таким чином, було розглянуто принципи штучного імунітету та систем, основаних на 

ньому. Створивши локальну обчислювальну мережу з використанням штучної імунної 

системи Jisys, підібрано обладнання та підрахована її вартість. Розроблена мережа підтримує 

ідею, того що система може бути використана для само-діагностування і самолікування без 

сторонньої допомоги.         Дана робота 

займає важливе місце у вирішенні багатьох проблем. В першу чергу підтримує ідею, того що 

система може бути використана для само-діагностування і самолікування без сторонньої 

допомоги. 

Список використаних джерел: 
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Соціальні мережі міцно увійшли у сучасне життя. Контингент соціальних мереж 

різний за віковою, соціальною, професійною категоріями. Багато користувачів соціальних 

мереж користується ігровими додатками. Це ігри  логічні, ігри-стратегії, комунікативні, 

інтелектуальні ігри. Останні не досить широко представлені в соціальній мережі. Це 

зумовлює актуальність розробки програмного додатку – інтелектуальної гри в шахи. 

Метою роботи було створення програмного додатку «Шахи» для соціальної мережі. 

Для реалізації цієї задачі було обрано технологію флеш, що дозволить за допомогою 

браузера користуватися наявними у споживачів можливостями флеш плеєра.   

В сучасному Інтернеті багато різних соціальних мереж. Для упорядкування можна 

вивести певну класифікацію. По типу: особисте спілкування (Classmates.com), ділове 

спілкування (LinkedIn), розваги (MySpace), відео (YouTube), аудіо (Last.fm), фото (Flickr), 

геолокація (Foursquare), покупки (Groupon), блогінг (Tumblr), новини (Reddit), питання-

відповідь (Answers.com), закладки (Delicious), віртуальні світи (Second Life), тематичні 

(Slashdot). 
Facebook – найпопулярніша соціальна мережа в світі і найбільш відвідуваний сайт. З 

моменту свого створення не перестає демонструвати приголомшливий зростання, як 

користувачів, так і прибутку. Компанія постійно придумує і впроваджує нові ідеї, веде 

активну інтеграцію із зовнішнім світом, створює свій «Facebook-інтернет». У найближчі 

кілька років стрімке зростання залишиться незмінним. 

Регіон: переважно США, Індонезія, Великобританія, Туреччина, Індія, Мексика, 

Філіппіни, Франція, Італія, Німеччина, Росія, Україна. В останні кілька років мережа веде 

активну експансію на ринки багатьох інших країн. 

Тип: мережа для особистого спілкування. 

Адреса сайту: http://facebook.com/. 
Додаток – це сервіс створений на платформі api, з використанням технологій 

ActionScript і Flash. Сам додаток складається з двох частин: клієнтської і серверної. 

Клієнтська заливається в панель адміністратора конкретного додатка, а серверна частина 

(скрипти додатка) розташовується на окремому хостингу. Програми соціальних мереж мають 

доступ до даних користувачів, що додали його на свою сторінку: його фотографій, списку 

друзів і так далі. Додаток доповнює соціальну мережу, розширюючи її можливості. 

Можна виділити такі компоненти в системі, кожний з яких є достатньо самостійним, 

щоб їх можна було розробляти окремо: 

інтерфейс; 

база даних. 

Розглянемо докладніше структуру компонентів і визначимо по можливості шляхи їх 

розробки. 

Для розробки інтерфейсів зараз можна використовувати різноманітні технології і 

засоби проектування. Але оскільки передбачається, що робота з додатком буде вестися через 

соціальну мережу, то краще всього використовувати для розробки інтерфейсу Flash 

технології. Їх перевага полягає в тому, що користувач не прив'язаний до конкретного 

комп'ютера і програмного забезпечення або навіть операційної системи. Він повинен тільки 

мати встановлений браузер і flash player. 

При побудові бази даних необхідно враховувати той факт, що вона повинна володіти 

високою швидкодією і мати засобів роботи з мережними додатками, а також бути такою, що 

http://facebook.com/
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легко адмініструється і настроюється, мати засоби підтримки цілісності даних і відновлення 

їх при збоях.  

Отже, ми вибрали засоби для реалізації програмного додатку «Шахи», Це мови 

програмування, на яких її буде створено додаток. PHP для реалізації серверної частини 

додатку. ActionScript для реалізації клієнтської частини додатку. MySQL для зберігання 

даних про гравця та дані про гру. 

Програмний додаток «Шахи» працює за наступними правилами: 

1) гра повинна вестись між двома користувачами соціальної мережі; 

2) користувач може добавити додаток «Шахи» собі на сторінку; 

3) додаток повинен мати простий інтуїтивний інтерфейс; 

4) користувач може створювати стіл гри; 

5) користувач може підключатись до столу за номеру створеної гри; 

6) користувач може підключатись до вільного створеного столу. 

Додаток складається з інтерфейсу, ядра гри, модулів PHP і бази даних (Рис. 1).  

 
Рис.1 – Структура взаємодії додатку 

 

Всі частини системи пов'язані між собою і забезпечують її працездатність. 

Загальний вигляд гри – рис.2. 
 

 

Рис. 2. Загальний вигляд гри «Шахи» 

 

Висновки: розроблено додаток «Шахи», який має наступні функції та можливості: 

дуже простий інтерфейс самої гри; можливість грати за часом; додаток має чат. 
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На сьогоднішній день важко уявити людину, яка б жодного разу не грала, або хоча б 

не чула про комп‘ютерні ігри. В наш час ігрова індустрія розвивається дуже великими 

темпами. У віртуальному світі можна реалізувати будь які ваші ідеї, наприклад, досліджувати 

безкрайній космос або будувати власні сучасні міста-мегаполіси. Ігрові світи стають більш 

реалістичними, завдяки новим технологіям. За всю цю красу і механіку відповідають так звані 

ігрові двигуни. Ігровий двигун - це  програма з великою кількістю функцій та інструментів, на 

основі яких реалізуються різноманітні ігрові світи та взаємодія між об‘єктами цих світів.  

 Ігровий двигун відповідає за реалістичність зображення(якість рендерінгу (rendering) 

в реальному часі), фізику поведінки різноманітних об‘єктів(відкривання дверей, взаємодія з 

предметами інтер‘єру), анімацію персонажів та інших об‘єктів у грі.  

 За допомогою ігрових двигунів можна створювати не лише комп‘ютерні ігри до яких 

ми звикли, на кшталт FPS, simulator, та інше, а також використовувати його, наприклад, для 

створення віртуального музею, бібліотеки, або в будівництві, щоб побачити як буде виглядати 

та чи інша будівля після побудови, та яку можна буде віртуально відвідати.  

 Існує велика кількість ігрових двигунів, але кожен з них відрізняється своєю 

функціональністю, можливостями рендерінга в реальному часі, та крос-платформенністю. 

Найбільш популярні на даний час двигуни це: Unity 3d, Unreal Engine, CRYengine. Особливу 

увагу для нас мають два двигуни розроблені українськими компаніями, які і зараз випускають 

ігри ААА класу. Це 4А engine, від української студії 4А games, яка розробила такі відомі ігри 

як МЕТРО 2033, а також X-ray engine, від студії GSC game world, яка розробила серію ігор 

S.T.A.L.K.E.R.   

 В своєму проекті я вирішив використовувати ігровий двигун Unity 3D, адже на мою 

думку, само цей двигун є найбільш придатним для засвоєння початківцям, та має можливість 

створювати контент під різні системи, тобто Android, Windows, OS Linux та інші. Майбутній 

проект буде реалізовувати програмне забезпечення для полегшення активного відпочинку та 

туризму на теренах рідного міста для гостей із зарубіжжя та інших міст. Метою цього проекту 

буде відтворення історичної пам‘ятки Чернігівського ВАЛУ, в віртуальному світі з наданням 

детальної мапи і чітким відтворенням пам‘яток у реальному розмірі. Актуальність цього 

проекту безсумнівна, адже туристичний сектор нашого міста стрімко розвивається, а новітні 

технології можуть тільки посприяти цьому.  

 

Список використаних джерел: 
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У сучасних умовах важко уявити собі людину без мобільного телефону, планшетного 

комп'ютера, смартфона або будь-якого іншого портативного мультимедійного пристрою. Ми 

звикли до того, що воно завжди під рукою, і це не тільки засіб спілкування, але має і багато 

корисних функцій, таких як калькулятор, органайзер, конвертер, календар, годинник і т.д. 

В даний час комп'ютерні технології стали активно застосовуватися в різних сферах 

нашого життя. Створення різних простих і складних комп'ютерних програм для різних 

областей знань постійно розвивається. Залежно від віку дитини комп'ютерна програма може 

виступати в якості опонента по грі, бути оповідачем, репетитором, екзаменатором. Вже 

існують комп'ютерні програми, спрямовані на розвиток різних психологічних функцій дітей, 

таких, як візуальне і слухове сприйняття, увагу, пам'ять, словесні і логічні міркування і т.д, 

які можуть бути успішно використані з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного 

віку. Тепер на зміну настільним комп'ютерам приходять мобільні - планшетні ПК, 

смартфони, що дозволяє більш зручно працювати з усією інформацією. 

Але слід зазначити, що до використання комп'ютерних ігор слід підходити розумно і 

вибірково. Велика частина гри спрямована на розвиток психічних процесів, таких як пам'ять, 

увага, уяву, сприйняття, мислення, розвиток координації очей і рук. 

Предмет дослідження - інформаційні технології для мобільних пристроїв. 

Об'єкт дослідження - додаток для операційної системи Android. 

Мета роботи - створення робочої програми для операційної системи Android, розробка 

програм, що використовуються в мобільних пристроях, для розвитку і навчання дітей 

молодшого шкільного віку. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 

1) вивчити область ігрових додатків для мобільних пристроїв; 

2) розглянути питання про розробку програм для операційної системи Android і 

використовувати їх для реалізації програми. 

Екран головного меню (рис. 1) являє собою фон з кнопкою для переходу до екрану 

вибору персонажів і кнопкою налаштувань. Налаштування екрану представлена у файлі 

menu_fragment.xml 

 

 
 

Рис.1. - екран головного меню 
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menu_fragment.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" 

android:orientation="vertical" > 

<ImageView 

android:id="@+id/start_game_button_lights" an- 

droid:layout_width="@dimen/start_game_button_lights" an- 

droid:layout_height="@dimen/start_game_button_lights" android:layout_alignParentBottom="true" 

android:layout_centerHorizontal="true" android:adjustViewBounds="true" 

android:scaleType="centerCrop" android:src="@drawable/button_start_lights"/> 

<ImageView 

android:id="@+id/start_game_button" android:layout_width="@dimen/start_game_button" 

android:layout_height="@dimen/start_game_button" android:layout_alignParentBottom="true" 

android:layout_centerHorizontal="true" 

an- droid:layout_marginBottom="@dimen/start_game_button_margin" 

android:adjustViewBounds="true" android:scaleType="centerCrop" 

android:src="@drawable/button_start" /> 

<ImageView 

android:id="@+id/settings_game_button" android:layout_width="@dimen/settings_game_button" 

android:layout_height="@dimen/settings_game_button" android:layout_alignParentBottom="true" 

an- droid:layout_marginBottom="@dimen/settings_game_button_margin" 

android:layout_toRightOf="@id/start_game_button" android:adjustViewBounds="true" 

android:scaleType="centerCrop" android:src="@drawable/button_settings" /> 

<ImageView 

android:id="@+id/title" android:layout_width="@dimen/title_width" 

android:layout_height="@dimen/title_height" android:layout_centerHorizontal="true" 

android:layout_marginTop="@dimen/title_margin_top" android:adjustViewBounds="true" 

android:scaleType="centerCrop" android:src="@drawable/title" /> 

<ImageView 

android:id="@+id/tooltip" 

android:layout_width="@dimen/tooltip_width"android:layout_height="@dimen/tooltip_height" 

android:adjustViewBounds="true" android:scaleType="centerCrop" 

android:src="@drawable/tooltip_play" android:layout_above="@+id/settings_game_button" 

android:layout_centerHorizontal="true" /> 

</RelativeLayout> 

Висновки 

В процесі виконання роботи було розроблено і реалізовано додаток, що виконується в 

середовищі операційної системи Android, що дозволяє в тестовій формі закріпити знання 

таблиці множення, а також за допомогою мови JavaScript реалізована ігрова розвиваюча 

програма. 

Підводячи підсумки проведеного дослідження, можна сказати, що всі поставлені 

завдання вирішені, отже, головна мета, поставлена в випускної кваліфікаційної роботі, 

досягнута. 
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