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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ПОДАТКОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИРОБНИКІВ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ПРО ДЕРЖАВНУ
ДОПОМОГУ
Ватагович Михайло Іванович, здобувач кафедри податків і фіскальної політики
Тернопільський національний економічний університет
Науковий керівник: д.е.н., професор Крисоватий Андрій Ігорович, ректор
Тернопільського національного економічного університету

Сьогодні податкова підтримка виробників як у країнах Європейського
Союзу, так і в Україні, яка підписала Угоду про асоціацію з ЄС, має
здійснюватися з урахуванням законодавства ЄС щодо надання державної
допомоги, що звужує межі у застосуванні заходів такої підтримки. При цьому усі
положення Угоди про асоціацію з ЄС у сфері державної допомоги мають бути
імплементовані Україною до 1 січня 2023 р.
Надання державної допомоги в Євросоюзі регламентовано насамперед
Договором про функціонування ЄС, у ст. 107 (1) якого йдеться про те, що будьяка допомога, надана країнами – членами ЄС з використанням державних
ресурсів, що спотворює або загрожує спотворити конкуренцію шляхом надання
переваг окремим підприємствам або виробництву окремих товарів, є несумісною
з функціонуванням єдиного ринку, якщо вона негативно впливає на торгівлю
між країнами – членами.
В ЄС підтримку досліджень, розробок та інновацій регламентовано також
Рамковим положенням для державної допомоги на дослідження, розробки та
інновації від 27 червня 2014 р. [1]. Сумісність цього виду державної допомоги з
функціонування єдиного ринку визначається за низкою критеріїв. Зокрема,
держава повинна обґрунтувати, що допомога на дослідження, розробки та
інновації відповідає цілям спільного європейського інтересу. Має бути
забезпечено спрямованість використання фінансового ресурсу на цілі, які
визначені стратегією EUROPE 2020 і передбачають досягнення розумного,
стійкого та інклюзивного зростання.
Рамкові положення окреслюють основні напрями підтримки інноваційної
діяльності суб’єктів господарювання (у т. ч. виробників), види допустимих для
відшкодування витрат та максимальні обсяги відповідної державної допомоги.
Державна підтримка інноваційного спрямування може надаватися для
проведення досліджень і розробок, здійснення необхідних техніко-економічних
обґрунтувань, підвищення ефективності практичного впровадження результатів
досліджень, створення та оновлення інфраструктури, необхідної для проведення
сучасних досліджень або створення нових технологій. Пріоритетним напрямом
для підтримки визначено також сприяння інноваційній діяльності підприємств –
представників малого та середнього бізнесу.
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Зауважимо, що у країнах ЄС останніми роками спостерігається тенденція
до посилення ролі податкової підтримки інноваційної діяльності та звуження
сфери використання інших видів державної допомоги на дослідження, розробки
та інновації. При цьому застосовуються такі основні форми податкового
заохочення
інноваційної
та
науково-технічної
діяльності
суб’єктів
господарювання: податковий кредит (зменшення податку на прибуток у разі
здійснення підприємством витрат на проведення науково-технічних розробок);
збільшене вирахування витрат на наукові дослідження і розробки та відповідне
зменшення бази оподаткування податком на прибуток; додаткова (преміальна)
амортизація основних засобів для інноваційних проектів, що забезпечує
зменшення бази оподаткування прибутку, а отже – податку на прибуток
підприємств, що виконують інноваційні проекти; пільги зі сплати податку на
додану вартість, мит, податку на доходи фізичних осіб [2, с. 46].
Деякі країни Євросоюзу доповнюють стандартний перелік податкових
інструментів стимулювання інноваційної діяльності додатковими пільгами, які, з
обмеженнями, надаються компаніям з низьким прибутком або взагалі збитковим,
передбачаючи перенесення податкових пільг на майбутні періоди або навіть
дозволяючи компенсацію податковими органами податкових платежів, які
компаніям потрібно сплатити впродовж певного періоду. Крім того, низка країн
ЄС використовує пільговий податковий режим IP-Box, який застосовується до
доходів від окремих об’єктів інтелектуальної власності. Він дає можливість
оподатковувати ці доходи (прибуток) за ефективною ставкою, значно нижчою
від стандартної ставки корпоративного податку [3, с. 69-71, 73-74].
У Великобританії податкові пільги на науково-дослідні розробки
надаються у формі збільшеного вирахування витрат на наукові дослідження та
розробки при визначенні оподатковуваного прибутку (проіндексованої суми
допустимих витрат на розробки). Існують дві програми таких пільг – для малих
та середніх підприємств та для великих компаній. Для представників малого та
середнього бізнесу податкова пільга становить 230 % допустимих витрат, а для
великих компаній – 130 %. Тобто, на кожні 100 фунтів допустимих витрат на
науково-дослідну діяльність мале та середнє підприємство може зменшити
оподатковуваний дохід ще на додаткові 130 фунтів, а велика компанія – на
30 фунтів [2, с. 47].
Натомість в Іспанії для підтримки проектів з промислових та
експериментальних досліджень, пов’язаних, зокрема, із удосконаленням і
впровадженням нових виробничих процесів, створенням нових інноваційних
продуктів та послуг застосовуються пільгові кредити. Рішення про їх надання
приймає спеціальне державне агентство, яке займається питаннями
інноваційного розвитку [4].
Вважаємо, що особливо в умовах імплементації Угоди про асоціацію з
Євросоюзом для України дедалі актуальнішим буде удосконалення податкових
інструментів підтримки інноваційної діяльності виробників з урахуванням
відповідних положень законодавства ЄС у сфері державної допомоги та кращого
європейського досвіду.
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ПОДАТКИ ЯК ФАКТОР ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Цісар Богдана Олександрівна, курсант 3 курсу спеціальність 081 «Право»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Науковий керівник: д.е.н., доцент, професор Паршин Юрій Іванович, професор
кафедри фінансово-економічної безпеки ДДУВС

Соціальна ефективність ринкової економіки полягає в її здатності
забезпечувати через податковий механізм соціальні та оборонні програми і
таким чином мінімізувати для країни внутрішні та зовнішні загрози. З огляду на
це важливим завданням держави є максимальне сприяння розвитку ринкової
економіки в якості сильної податкової бази, що сприятиме посиленню
економічної безпеки держави.
Економічна безпека – це елемент цілісної системи нації і держави, яку
характеризує стан економічної системи, якому притаманна стійкість до дії
екзогенних й ендогенних викликів і загроз та при якому забезпечується захист
національно-державних інтересів у сфері економіки.
На пострадянському просторі, та в Україні зокрема, 90-ті роки XX століття
були ознаменовані вибухом інтересу науковців, політичних та суспільних діячів
до проблеми економічної безпеки. У практичному плані було досягнуто певних
успіхів: поняття економічної безпеки ввійшло до нормативної лексики
законодавчих документів і зайняло чітку позицію в політичних дискусіях з
економічних питань. Зокрема в Конституції України, прийнятій на п’ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 року, чітко зазначено, що «поряд із
захистом суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави,
справою всього Українського народу» [1].
Слід зазначити, що основним завданням державної політики, спрямованої
на забезпечення економічної безпеки держави, є впровадження системи заходів,
спрямованих на забезпечення соціально-економічних інтересів суспільства та
досягнення стабільності національної економіки, і особливо стійкості її
фінансової складової, що зумовлено насамперед посиленням у ХХІ столітті
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інтеграції та консолідації фінансових ринків і формуванням глобальної
фінансової системи.
Як вказує автор [2, С. 36] «податкова безпека – це частина фінансової
безпеки держави, яка визначається наявністю сформованої податкової системи,
оптимальним рівнем оподаткування, що забезпечує достатнє наповнення за
рахунок податкових надходжень дохідної частини бюджету для виконання
державою своїх функцій, а також забезпечує розвиток реального сектору
економіки та соціальний захист населення».
За думкою Л.Петренко «податкова безпека – це стан податкової системи,
який характеризується стійкістю і стабільністю всіх її елементів, що передбачає
спроможність захищати економічні інтереси держави і протистояти зовнішнім і
внутрішнім загрозам, можливість реалізації і розвитку податкового потенціалу
країни, ефективне використання конкурентних переваг податкової системи в
умовах глобалізації» [3, с. 89].
В останні роки у світовій практиці простежується яскраво виражена
тенденція зниження ставок основних видів податків і надання пріоритетним
секторам економіки широкого спектра податкових пільг і преференцій. Такі
перетворення орієнтовані, перш за все, на зростання виробництва, підвищення
інвестиційної активності підприємств, збільшення підприємницького прибутку і
споживчого попиту. Податкові пільги є одними з найбільш значущих і часто
застосовуваних інструментів регулювання фінансово-бюджетної системи.
В економічно розвинених країнах оподаткування доходів фізичних осіб
служить гарантом соціальної стабільності в суспільстві, гармонійно поєднуючи в
собі фіскальну і розподільну функції. У той же час вітчизняний прибутковий
податок не тільки не став надійним джерелом державних доходів, а й є
чинником, що підсилює соціальну напруженість в країні.
В даний момент найбільшу загрозу безпеці податкової системи
представляють наступні фактори:
- несплата податків внаслідок кризи неплатежів і відсутність стабільного
економічного зростання в реальному секторі економіки;
- масове приховування доходів і ухилення від оподаткування;
- відсутність невідворотної відповідальності суб’єктів економіки перед
законом.
Ефективно функціонуюча система оподаткування може бути тільки при
ефективному реальному секторі економіки. Недосконалість податкової безпеки
визначається через неефективність податкової політики, котра практично
унеможливлює реалізацію стратегічних пріоритетів фінансової безпеки.
Податкова політика є основним інструментом створення в Україні стабільної
системи оподаткування, завданням якої є забезпечення достатнього обсягу
надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективного функціонування
економіки держави, справедливого підходу до оподаткування всіх категорій
платників податків, а також створення умов для подальшої інтеграції України у
світове співтовариство.
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Зазначимо, що головними чинниками, які формують загрози для фінансової
безпеки з боку недосконалої податкової безпеки та її складової податкової
політики, є такі: високий рівень тіньової економіки; відсутність ефективного
механізму скорочення податкового боргу; незважений механізм надання
податкових пільг; недієвість методів боротьби з незаконним обігом підакцизних
товарів та із заниженням бази оподаткування; низька податкова культура.
Запропонований перелік чинників є неповним, але виділені чинники є досить
масштабними та такими, які потребують негайного їх вирішення.
Суттєве посилення фінансової безпеки, першочергове зміцнення
фінансового потенціалу реального сектору економіки, суб’єктів господарювання,
домашніх господарств, забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери,
надійної внутрішньої захищеності національної валюти та стабільності
валютного курсу, інтересів вкладників, фінансового ринку, здійснення виваженої
політики внутрішніх та зовнішніх запозичень держави, максимальне поліпшення
інвестиційного клімату – виступають ключовим завданням забезпечення
фінансової безпеки будь-якої держави.
Отже, забезпечення стабільної податкової безпеки можливо у тому
випадку, коли державними органами буде розроблена та впроваджена ефективна
податкова політика та прийняті ряд мір щодо її підтримки. Стабільна податкова
безпека є запорукою успішного функціонування економіки та підтримки
належного рівня фінансової безпеки держави.
Література
1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст.
141.
Редакція
від
21.02.2019,
підстава
–
2680-VIII.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/ 96-вр?find=1&text (дата звернення 19.10.2019)
2. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. Київ : Знання, 2009. 647 с.
3. Петренко Л.М. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави.
Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць, ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. В. Гетьмана». 2012. Вип. 86. С.89–98.

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Гордій Віталій Олексійович, студент 3 курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник: к е.н, доцент Нікітішин Андрій Олександрович, доцент
кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ

Сучасна техногенна цивілізація, крім збільшення ступеня побутового
комфорту, привела до стрімкого погіршення екологічної ситуації в світі. Згодом
зіпсована цивілізацією екологія може привести до катастрофічних наслідків.
Тому для збереження навколишнього світу були введені екологічні податки.
З 01.01.2011 г. в Україні введено екологічний податок. Екологічний
податок - це загальнодержавний обов'язковий платіж, який стягується з
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фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти
забруднюючих речовин, фактичного обсягу радіоактивних відходів, які
тимчасово зберігаються їх виробниками [1]. Зазначений податок є вагомим
інструментом податкового регулювання соціального розвитку суспільства [2, 3].
Основна мета цього податку полягає в зміні поведінки, що завдає шкоди
навколишньому середовищу. Даний повинен застосовуватись у вигляді платежів
з метою подальшого використання доходів для зміни поведінки через інвестиції
в природу. Таким чином, податки будуть грати і природоохоронну, і
компенсаційну роль. Але нажаль в Україні порівняно з Європейськими країнами
це не так.
Для України характерна проблема прозорості витрат на охорону
навколишнього середовища. За підсумками 2017 року докладні напрямки
використання коштів зазначені тільки для 0,2 млрд грн, виділених на
фінансування бюджетної програми «Здійснення природоохоронних заходів». Як
були використані інші засоби, освоєння як витрати на охорону навколишнього
середовища (4,5 млрд грн), залишається до кінця неясним. В 2019 році на
охорону навколишнього середовища було виділено 2.5 млрд грн., що майже в
двічі менше ніж у 2017 році. Європейські країни мають налагоджений механізм
використання екологічних надходженьв Україні подібних інструментів
екологічного фінансування немає, а кошти розподіляються в рамках бюджетних
програм. Тому що реалізуються заходи можуть мати вельми віддалене
відношення до охорони навколишнього середовища. За підсумками 2017 року в
держбюджет зібрано 1,7 млрд грн екологічного податку зокрема, у 2017 році для
фінансування
витрат
на
охорону
навколишнього
середовища
в
Дніпропетровській області - 11,9% надходжень екологічного податку, а в
Запорізькій області ефективність використання екологічного податку близька до
нуля.Так, в Кривому Розі надходження екологічного податку використовувалися
для проведення досліджень та обґрунтування заходів щодо боротьби з
карантинними рослинами, в Запоріжжі - для реконструкції каналізаційних
колекторів і розчищення водойми в міському парку, у Львівській області - для
розробки документації на видобуток торфу[4].
Для того щоб покращити ситуацію в Україні, потрібно вдосконалити
податкову систему. Адже перші кроки до Європейської системи вже були
зроблені ввівши екологічний податок, але цього не достатньо потрібно його
відрегулювати до рівня ЄС. У плані екологічного оподаткування та
використання екологічних коштів Україна і ЄС більш схожі, ніж здається на
перший погляд. Вони мають спільні проблеми, пов'язані з недоліком прозорості
та неефективністю використання екологічних коштів. Однак європейський
досвід включає системний підхід і позитивні приклади використання коштів, на
які, безумовно, необхідно орієнтуватися Україні в процесі реалізації екологічної
політики. Удосконалювати систему екологічного податку потрібно за рахунок
підвищення екологічної безпеки, тобто необхідно збільшити кількість видів
податків, зокрема запровадити податок на продукцію, навколишнє середовище
та щорічний транспортний податок як важливий фактор забруднення повітря, а
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також збільшення податків на існуючі податки до європейського рівня.
Застосування цього податку може бути стимулом до зменшення викидів і
одночасно забезпечить компенсацію екологічної та економічної шкоди. Саме в
цьому полягає їх унікальність як інструменту зниження навантаження на
природу.
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Гринько Аліна Віталіївна, студентка 3 курсу спеціальності 071»Облік та
оподаткування»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Науковий керівник: Нікітішин А.О. к.е.н., доцент

Одним із основних інструментів державного регулювання будь якої країни
є податкова система. Податкова система це сукупність податків, зборів, інших
обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які
діють у встановленому законом порядку [1].
Серед вітчизняних вчених податкову систему досліджували і вивчали
Соскіна О.І., Варналія З.С., Гречко А.В., Ногінової Н.М., Білецької Г.М.,
Кармаліти М.В., Куц М.О. У наукових працях цих вчених розглянуто шляхи
реформування податкової системи України, виокремлено її основні недоліки,
проведено порівняльний аналіз податкової системи України з податковими
системами зарубіжних країн. Але недостатньо вивченими залишаються питання,
що розкривають аналіз змін, які відбулися в податковій системі України з часів
набуття нею незалежності і дотепер.
Податкова система України почала своє становлення в 1991 р. із
прийняттям Закону України «Про систему оподаткування» [2]. З того часу
пройшло понад 28 років, але й досі вона постійно знаходиться на стадії
реформування і має ряд суттєвих недоліків. Діюча в Україні податкова система
наразі не влаштовує ані бізнес, ані державу.
Найважливішими недоліками діючої податкової системи є:
високі ставки окремих податків, що негативно впливають діяльність,
пов’язану зі сплатою таких податків;
велика кількість обов’язкових платежів, що спричиняє заборгованість
платників податків;
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незрозумілість та непрозорість проведення податкової політики;
прихована діяльність держави щодо оподаткування, що призводить до
недовіри населення і зниження надходжень;
значне ухилення від податків, що спричиняє недостатність грошових
надходжень до бюджету країни та призводить до неспроможності держави
задовольняти свої потреби [3, 4, 5].
Через ці недоліки підприємства збільшують кількість своїх слабких
сторін,які часто призводять їх до банкрутства. Тому органам державної влади
України необхідно впроваджувати відповідні стимулюючі заходи, які будуть
спрямовані на зменшення розміру податкового тиску, рівномірний розподіл
податкових стягнень, активізацію інноваційної діяльності, сприяння розвитку
малого та середнього бізнесу, відкритість та спрощення проведення
оподаткування та скорочення обсягів ухилення від податків та шахрайства у
податковій сфері.
Рівень добровільної сплати податкових зобов’язань платниками податків є
одним з головних критеріїв оцінки якості податкової системи в цілому. Проте
стабільні та повноцінні надходження податків здійснюються не там, де низькі
ставки, а там, де висока добровільність участі платників податків у їх сплаті [6].
Також для стабільності податкової системи потрібно розвивати наукові
дослідження у даній сфері діяльності, оскільки вони дадуть змогу податковій
політиці
в
нашій
країні
досягти
стабільності
та
підвищення
конкурентоспроможності країни поряд з іншими економічно розвиненими
країнами.
Отже, податкова система України це певна діяльність держави, яка
базується на встановленні та стягненні податків. Вона має свої власні тактичні і
стратегічні цілі, які базуються на досвідах розвинутих країнах.
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БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ
СКОРОЧЕННЯ
Гомулко Наталія В’ячеславівна, студентка 4 курсу
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Науковий керівник: Глухова Валентина Іванівна, к.е.н, доцент, доцент кафедри
обліку і фінансів
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Стан бюджету відображає економічне становище держави, без нього не
можливе існування державності. Коли держава зацікавлена в нарощуванні
бюджетного потенціалу це дає їй змогу в повному обсязі виконувати свої функції
та покращувати рівень життя населення. Але іноді виникає проблема у нестачі
грошових коштів і пошуку їх залучення. В Україні проблема бюджетного
дефіциту є досить актуальною.
Відповідно до Бюджетного кодексу України дефіцит бюджету – це
перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між
наданням кредитів із бюджету та поверненням кредитів із бюджету) [1].
Бюджетний дефіцит як економічна категорія має конкретний інтервал дії, що
визначається, з одного боку, законами зростання вартості, з іншого – законами
інфляції. Коли бюджетний дефіцит тяжіє до законів зростання вартості, він
об’єктивно набирає активної економічної форми, якщо до законів інфляції –
пасивної.
Основними причинами виникнення бюджетного дефіциту в Україні є:
Зниження обсягів виробництва й скорочення доходів бюджету;
Низька податкова дисципліна;
Наявність тіньового сектора в економіці;
Надмірні державні витрати за окремими статтями бюджету, зокрема
витрати на управлінський апарат держави;
невиважена політика витрат у відношенні до державних доходів[3].
Для України дефіцит набув хронічного характеру, він є однією з причин
зростання державного боргу, а з іншого боку завдяки фінансуванню дефіциту,
борг погашається. Проаналізуємо детальніше показники виконання та
Державного бюджету України та його фінансовий стан за 2014-2018 рр.(табл. 1,
рис. 1).
Таблиця 1 – Показники виконання Державного бюджету України протягом
2014-2018рр.,млн.грн.[2].
Рік

Доходи

Видатки

Кредитування

Дефіцит/Профіцит

2014
2015
2016
2017
2018

357084,2
534694,8
616274,8
793265,0
928108,3

4302217,8
576911,4
684743,4
839243,7
985842,0

4919,3
2950,9
1661,6
1870,9
1514,3

-78052,8
-45167,5
-70130,2
-47849,6
-59247,9
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Згідно даних таблиці, протягом досліджуваного періоду 2014-2018 рр. в
державному бюджеті України спостерігався дефіцит: у 2014 році дефіцит
становив 78052,8 млн. грн, а у 2018 році він зменшився до 59247,9 млн. грн [2].
6
5

4,98

%

4
3

Дефіцит Держа вного
бюджету Укра їни,% до
ВВП

2,94

Допустипа норма
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2

1,6
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1
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Рис. 1. Дефіцит Державного бюджету України, % до ВВП протягом 20142018 рр.[2].
Як можна побачити з даного рисунку відношення державного дефіциту до
ВВП країни, у 2014 році перевищує нормативне значення показника і становило
4,98%. В 2015 році це значення знизилось до 2,28%, у 2016 році це значення
знову підвищилось за рахунок зростання дефіциту і майже наблизилось до 3%,
але за рахунок зростання ВВП це значення не перетнуло допустиму норму, в
2017 році – 1,6%, і відповідно у 2018 році - 1,66%.
З метою зниження бюджетного дефіциту в Україні доцільним є:
Удосконалення фіскальної, бюджетної та інвестиційної політики;
Використання фінансових пільг і санкцій, що дозволяє враховувати
специфічні умови господарювання і стимулює зростання суспільного
виробництва;
Ефективне використання державного кредиту;
Інвестування бюджетних коштів у галузі національного господарства
Зниження рівня безробіття[3].
Література
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print 1384519- 155046268
2. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.minfin.gov.ua/
3. Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. :
Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 [1] с.
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ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Федьорко Сергій Юрійович, студент-магістр спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Науковий керівник: Сукач Олена Миколаївна, к.е.н, доцент кафедри маркетингу,
фінансів, банківської справи та страхування»
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Боргову безпеку держави, як елемент національних інтересів, доцільно
розглядати з позицій комплексного підходу, як підсистему у складній,
багаторівневій системі фінансово-економічної безпеки держави.
Стрімке збільшення обсягів державного боргу, що є причиною зростання
боргового навантаження в країні і, як наслідок, погіршення стану боргової
безпеки негативно позначається на самостійності держави й на рівні життя
населення. Значна державна заборгованість може призвести до втрати
стратегічних об’єктів економіки та поглиблення економічної кризи в Україні.
Основною причиною боргової безпеки країни, й до тепер, залишається
відсутність своєчасного моніторингу чинників, що впливають на боргове
навантаження країни та безконтрольне зростання державного та гарантованого
державою боргу.
Враховуючи альтернативні погляди на цю проблему, під борговою
безпекою держави найчастіше розуміють певний критичний рівень державної
заборгованості, який дозволяє зберегти стійкість фінансової системи країни до
внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечити певний рівень фінансової
незалежності держави, зберігаючи при цьому економічну можливість країни
здійснювати виплати на погашення основної суми і відсотків (відповідно до
зафіксованого у кредитному контракті графіку платежів), підтримуючи
належний рівень платоспроможності та кредитного рейтингу.
У Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України, боргова
безпека держави визначається не лише критичним рівнем державної
заборгованості, а загальним рівнем державного (внутрішнього і зовнішнього)
боргу та рівнем корпоративного зовнішнього боргу з урахуванням вартості їх
обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень
та збереження оптимального співвідношення між ними [2]. При цьому загальний
рівень запозичень має бути достатнім для вирішення нагальних соціальноекономічних потреб і не загрожувати втратою суверенітету й руйнуванням
вітчизняної фінансової системи.
Таким чином, виконання умов боргової безпеки спрямовується на
задоволення економічних потреб держави у фінансових ресурсах із врахуванням
того, що перевищення цього критичного рівня може призвести до незворотних
процесів щодо можливостей повернення боргів, їхнього обслуговування, до так
званої боргової кризи або кризи ліквідності, чи одновекторної фінансової,
економічної і навіть політичної залежності від кредиторів [1, с. 136-137].
Боргова безпека – відповідний рівень внутрішньої та зовнішньої
заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності
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використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального
співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних соціальноекономічних потреб, що не загрожує суверенітету держави та її фінансовій
системі [2].
Оцінка боргової складової фінансової безпеки держави потребує
ґрунтовного вивчення як критеріїв, так і індикаторів оцінки платоспроможності
держави. Таким чином, оцінюючи рівень боргового тягаря в державі, доцільно, з
точки зору методології, чітко розмежовувати два поняття:
–
платоспроможність
у
широкому
розумінні
(або
загальна
платоспроможність) – здатність країни-боржника залучати іноземні позичкові
ресурси і обслуговувати свій зовнішній борг, не порушуючи при цьому
нормальний хід відтворювального процесу, і передбачає підтримку певних
стабільних темпів економічного зростання;
– платоспроможність у вузькому розумінні (або стан ліквідності) –
базується на порівнянні розмірів поточних (прогнозованих) платежів за
зовнішнім боргом з наявними (прогнозованими) обсягами ліквідних ресурсів
(доходи бюджету, експортна виручка, золотовалютні резерви, резервна позиція в
МВФ, та інші) [1, с.137].
Без належного контролю за борговою безпекою країна не зможе ефективно
функціонувати та розвиватися. Нажаль, в Україні досі не існує єдиної методики
розрахунку боргової безпеки, хоча перші кроки в цьому напрямку вже зроблені.
Для оцінки параметрів боргової безпеки світова практика використовує
близько двох десятків показників-індикаторів і ще більшу кількість їх порогових
значень. Така кількість індикаторів та їх граничних значень зумовлена:
– різноманітністю методик, що застосовуються для їх розрахунку;
— специфікою розрахунку та застосуванням певних макроекономічних
показників кожного окремою державою;
– родом заборгованості (державна, приватна, гарантована державою) і
джерелами її погашення [1, с. 138].
Боргова безпека як важливий чинник соціально-економічного розвитку
держави виступає свого роду індикатором і критерієм ефективності провадження
виваженої боргової політики держави.
З позицій об’єктивної реальності боргова безпека виражається у здатності
дотримання такого рівня заборгованості, який задовольняє потреби держави у
фінансових ресурсах та дає змогу зберегти стійкість фінансової системи країни, і
при цьому не ставить під загрозу можливість виконання державою своїх функцій
та зобов’язань щодо погашення та обслуговування боргів.
Відтак, забезпечення боргової безпеки слід розглядати серед ключових
завдань при реалізації стратегічних пріоритетів боргової політики країни.
Завдання ж боргової безпеки обумовлюються вагомістю боргу в
гарантуванні
економічного
суверенітету
держави,
забезпеченні
її
макроекономічної стабільності та реалізації соціально-економічної стратегії.
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Таким чином, гарантування боргової безпеки є однією з передумов
досягнення стратегічних, соціально-економічних пріоритетів боргової
стабільності і вимагає детального вивчення [3, с.334-335].
Література
1. Кравчук Н.Я, Колісник О.Я., Фінансова безпека: навчально-методичний посібник.
Тернопіль: ТНЕУ. 2010 р. 277 с.
2. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки
України"
від
29.10.2013
№
1277
[Електронний
ресурс]
URL:
http://consultant.parus.ua/?doc=08UlH409F0.
3. Барановський О. І. Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави //
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1(1). С. 327337.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ковальчук Лариса Василівна, студентка-магістр спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Науковий керівник: Сукач Олена Миколаївна, к.е.н, доцент кафедри маркетингу,
фінансів, банківської справи та страхування»
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Дефіцитність Пенсійного фонду зумовлює пошук, як держави, так і
громадян, альтернативних джерел забезпечення «гідної старості». У світовій
практиці активно використовується недержавне пенсійне страхування, як варіант
стабільного прибутку у майбутньому.
Основу пенсійного забезпечення становлять пенсійні виплати відповідно до
норм чинного законодавства. З метою підвищення рівня соціального
забезпечення громадян, в Україні, провадяться різноманітні реформи, у тому
числі й у галузі пенсійного страхування.
На жаль, діюча, система пенсійного забезпечення є вкрай низькою, що
пов’язано, як із наслідками світової фінансової кризи, так і негативною
демографічною ситуацією в Україні.
В умовах катастрофічної нестачі фінансових ресурсів у державі, та
неможливості надання якісного пенсійного забезпечення уряд змушений шукати
нові, альтернативні шляхи забезпечення конституційних гарантій населення,
адаптованих до вимог ринкової економіки.
Одним із напрямів ефективної політики у сфері пенсійного забезпечення,
що активно використовується на заході є – недержавне пенсійне забезпечення, на
яке припадає більш як 60 % пенсійних виплат.
Система недержавного пенсійного забезпечення – є складовою системи
накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах
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добровільної участі фізичних та юридичних осіб, у формуванні пенсійних
акумулювань із метою отримання додаткових пенсійних виплат.
В умовах катастрофічної нестачі фінансових ресурсів у державі, та
неможливості надання якісного пенсійного забезпечення уряд змушений шукати
нові, альтернативні шляхи забезпечення конституційних гарантій населення,
адаптованих до вимог ринкової економіки.
Учасниками недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до норм
чинного законодавства, є – фізичні особи, на користь яких сплачуються
(сплачувалися) пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду або на
пенсійний депозитний рахунок у банку, і які мають право на недержавне
пенсійне забезпечення на умовах, і в порядку, визначених пенсійним
контрактом, договором про відкриття пенсійного депозитного рахунка або
договором страхування довічної пенсії, або які отримують пенсійні виплати з
недержаного пенсійного фонду[1].
За видами недержавні пенсійні фонди можуть утворюватися, як відкриті
пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди. Які,
відповідно до Закону можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:
1) пенсія на визначений строк;
2) одноразова пенсійна виплата.
Розміри пенсійних виплат визначаються, виходячи із сум пенсійних коштів,
що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду,
тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк
згідно з методикою, затвердженою національною комісією, що здійснює
державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг.
Наразі, в Україні діє 62 недержавних пенсійних фонди та 22 адміністратори
фондів, кількість яких скоротилась на 2 п. у порівнянні з 2017 р. Недержавні
пенсійні фонди сконцентровані в 8 регіонах України, а найбільша їхня кількість
(46 установ) у м. Києві.
Одним із основних якісних показників, які характеризують систему
недержавного пенсійного забезпечення, є сплачені пенсійні внески, сума яких у
2018 р. становила 2000,5 млн грн (+5,4%). У загальній сумі пенсійних внесків
переважають пенсійні внески від юридичних осіб – 91,4%.
Для недержавних пенсійних фондів властиво формувати портфель, до
якого входять об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику. Тому
особливого значення набуває вибір інвестиційних інструментів, використовуючи
які фонд зможе забезпечити захист грошових коштів населення від інфляційних
процесів, і при цьому отримувати визначений приріст капіталу.
Отже, вітчизняні реалії щодо функціонування та розвитку недержавних
пенсійних фондів мають доволі позитивну тенденцію Довіра до даного напряму
пенсійного забезпечення, з боку учасників, зростає. Хоча негативним є фактор
зменшення кількості таких фондів у звітному періоді. Також, варто зазначити,
що негативним є й той фактор, що левова частка фондів зосереджена у великих
містах (Київ, Харків, Одеса тощо), а «периферійні» області не мають жодного
фонду, й відтак позбавлені можливості відповідного накопичення.
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Науковий керівник: Федина Віта Віталіївна, старший викладач кафедри
фінансових ринків УДФСУ

Страховий ринок України є одним з головних складових ринкової
фінансової системи будь-якої країни. Досвід країн з розвинутою економікою
свідчить про те, що рівень розвитку національної економіки держави найчастіше
визначається за діяльністю страхових компаній, які за своєю рентабельністю в
багатьох країнах випереджають промисловий та банківський сектори. Створене
страхове середовище має здатність забезпечувати страховий захист
господарюючим суб’єктам і фізичним, особам які в зв’язку з наслідками
страхових подій, в свою чергу, зменшують значною мірою витрати державного
бюджету на відшкодування збитків, спричинених внаслідок надзвичайних
ситуацій, різноманітних природних лих, а також захищає бізнес від
непередбачуваних ризиків та забезпечує соціальну підтримку населення.
Важливий внесок у дослідженні ринку страхового ринку зробили такі вчені
як: В.Д. Базилевич, Л.М. Богріновцева, Т.Г. Венгуренко, О.Д. Заруб,
С.В.Онишко.
Аналізуючи сучасний стан страхового ринку України, необхідно відмітити,
що на даний час він займає далеко не перше місце на світовій арені. Навіть,
враховуючи світові тенденції до економічного спаду та кризові явища, Україна
все одно залишається країною з малорозвиненим ринком страхування. На
сьогодні страхування є одним із стратегічних секторів національної економіки,
адже окрім реалізації компенсаційної функції, здатне значною мірою сприяти
розв’язанню низки макроекономічних завдань держави, шляхом акумуляції
заощаджень у вигляді страхових премій і перетворення їх в інвестиції. Водночас,
страховий ринок України перебуває під дією ризиків, які виступають
«інгібіторами» його розвитку, основними серед яких є:
- глобальні ризики, зумовлені циклічним характером розвитку світової
економічної та фінансової систем;
- макро- та мікроекономічні ризики, пов’язані із збереженням тенденцій до
зниження темпів зростання національної економіки, рівнем інвестиційної
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активності, високим рівнем інфляції та відсотків за банківським кредитуванням,
низьким рівнем життя населення України;
- фінансові ризики, що включають незадовільний фінансовий стан значної
частини страховиків, низький рівень якості їхніх активів;
- ризики, до яких належать посилення цінової конкуренції та загроза
банкрутства значної кількості страховиків, зростання обсягу невиконаних
зобов’язань між страховиками [1].
За оцінками експертів, частка страхових платежів за особистим
страхуванням в Україні становить усього 4-5%, тоді як у Західній Європі та
США цей вид послуг займає близько 60%, у Японії – 80%, у Великобританії –
70%, а у світі в середньому – 58,3%. Загальний обсяг страхових послуг на
фінансовому ринку України в останньому десятиріччі за зібраними преміями
дорівнював 0,06% світового обсягу і був меншим у 400 разів порівняно із США,
у 60 разів – із Німеччиною, у 50 разів – із Францією.
Страховий ринок є другим за рівнем капіталізації серед інших
небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом
на 30.06.2019 становила 249, у тому числі СК "life"1 – 26 компаній, СК "nonlife" – 223 компанії, (станом на 30.06.2018 – 291 компанія, у тому числі СК
"life" – 31 компанія, СК "non-life" – 260 компаній). Кількість страхових компаній
продовжує тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2019 порівняно з
аналогічною датою 2018 року, кількість компаній зменшилася на 42 СК (або на
14,4%)[4]. Це все свідчить про те, зменшення кількості страхових компаній є їх
недостатня капіталізація, низька якість активів, девальвація національної
валюти, нестабільна внутрішня політична та економічна ситуація в країні.
Отже, вдосконалення страхового ринку України має забезпечити
сприятливі умови для розвитку ринкової трансформації національної економіки
України та стабільного розвитку міжнародних відносин. Але попри те, що
кількісні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну
динаміку, його інституційні та функціональні характеристики в цілому ще на
даний час не відповідають реальним потребам національної економіки нашої
держави. Для розвитку та покращення ситуації на ринку страхування України
необхідно злагодженість роботи як нашої держави, так і страхових компаній в
цілому.
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Інноваційна діяльність страхових компаній відіграє важливу роль у
розвитку ринкової економіки. Її мета полягає у пошуку нових методів роботи на
ринку страхових послуг; аналізу можливих варіантів вкладення тимчасово
вільних коштів інвестиційного фонду й фонду власних коштів страхових
компаній у активи, від яких страхова компанія буде одержувати більше доходів.
Актуальність даної теми полягає в тому, що страхування - це важливий
фактор в стимулюванні економічної системи держави і господарської
підприємливості окремих суб’єктів. Воно забезпечує впевненість у розвитку
бізнесу та рівні права для всіх сторін.
Страховий ринок в Україні розвинений слабо, тому дана тема є досить
актуальною.
Питання, що характеризують діяльність страхового ринку, його проблеми,
майбутній розвиток та перспективу не залишають багатьох українських
науковців, а саме: М. В. Мниха, В. А. Борисова, С. С. Осадця, Н. М. Внукова,
О. О. Охріменка, В.Д. Базилевича та інших науковців, що внесли вагомий внесок
у розвиток теорії страхового ринку та його спеціалізації.
З переходом економіки України до ринкових відносин розпочався новий
етап у розвитку страхового ринку. У сучасних економічних умовах галузь
страхування нашої держави протягом останніх років характеризується
динамічним розвитком діяльності страхових компаній, що супроводжується
зростанням їх кількості, розширенням напрямів страхової справи та значним
збільшенням обсягів страхових операцій [4].
Страховий ринок України перебуває на стадії становлення та розвитку,
діяльність вітчизняних страхових компаній стимулює сильна конкуренція
іноземних. Тому впровадження інновацій є запорукою успіху в безкомпромісній
конкурентній боротьбі.
На сьогоднішній день існує ряд особливостей страхової діяльності, що
негативно впливають на розробку й впровадження інновацій. До них можна
віднести: неефективний менеджмент, обмеженість механізму інвестування
страхових резервів, відсутність прозорості з погляду обліку й звітності,
стимулювання інноваційної активності колективів страхової компанії, недолік
кваліфікованих кадрів інноваційної сфери й відсутність довгострокового
стратегічного планування інноваційної діяльності в страхових компаніях [3].
У той же час, провідні страхові компанії впроваджують певні заходи щодо
удосконалювання своєї ринкової діяльності за допомогою застосування різного
роду інновацій. Впровадження маркетингу в діяльність страхових компаній
дозволяє підвищувати ефективність надання послуг. Страховий маркетинг
повинен бути орієнтований на найширше коло клієнтів, на їх різноманітні
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інтереси. Використання інноваційного підходу при виборі каналів збуту дозволяє
охопити якомога ширшу аудиторію споживачів [2].
Впровадження web-програм у страхуванні дозволяє страховикам
здійснювати дистанційне обслуговування клієнтів, сприяє зменшенню
адміністративних витрат страховика та скороченню часу на укладання договору.
Програма інтерфейс у страхуванні, а саме на ринку страхування життя, сприяє
дистанційному доступу клієнтів до власних накопичувальних рахунків, надає
можливість відслідковувати стан власного рахунку.
Асистанс програми передбачають консультації та надання додаткових
послугу клієнтам в разі настання страхового випадку. За умови ефективного
правового регулювання та досконалої нормативно-правової бази ці інноваційні
програми значно полегшать співпрацю між страховими компаніями та
страхувальниками [1].
Страхування нестандартних ризиків є поширеним у світі за умов проявів
фінансової кризи. Зарубіжні страхові компанії вносять до переліку
нестандартних страхових випадків підвищення цін на бензин, пропонують
страхування від зйомок прихованою камерою тощо.
Українські страхові компанії рідко, але теж страхують нестандартні ризики,
що є для них своєрідним рекламним кроком, так як страхуються в основному
відомі особистості.
З метою поширення в Україні ефективного досвіду новітніх тенденцій
розвитку продуктів на ринку страхування в США та Європі в нестабільних
умовах розвитку, вважаємо доцільним звернути увагу, зокрема на unit-linked –
продукти довгострокового страхування життя із інвестиційною складовою, що
характеризуються суттєвими відмінностями від традиційних страхових
продуктів. Для прикладу, програми «Фінансові рішення», які пропонує
сільгоспвиробникам компанія «Сингента», є інноваційними, які вперше будуть
впроваджуватися в Україні.
Отже, для того, щоб підвищити ефективність і конкурентоспроможність
національних страхових компаній необхідна оцінка негативних факторів і нових
можливостей, комплексу питань, рішення яких лежить у рамках розвитку
інноваційної діяльності страховиків. Лише за умов застосування інноваційних
страхових програм, які передбачають збалансування якісних і кількісних
параметрів діяльності страхової компанії можна досягти значних зрушень на
страховому ринку.
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«Облік і оподаткування»
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
Науковий керівник – Будько Оксана Володимірівна, д.е.н., професор, зав. секцією ОА
каф. «Фінансів та обліку»

Гроші – це одне з найбільш грандіозних відкриттів людства на протязі його
існування, які прямо впливають на стабільність економічного розвитку країни,
сприяючи максимальному використанню потужностей підприємств, повній
зайнятості населення і являючись найбільш вагомим чинником стабільного
функціонування ринкової економіки. Саме ефективно діюча грошова система є
та платформа, на якій тримається весь кругообіг доходів та видатків, як
економіки країни на макрорівні так і економіки організацій на мікрорівні.
Долан Э. Дж. ще у 1890 р. писав «... гроші ... є центром, навколо якого
концентрувала свою увагу економічна наука». Подібне твердження є у Дж.
Сломан: «Економіка багато в чому пов’язана з грошима: скільки грошей ми
отримуємо на руки; які наші витрати; в яку суму обходиться придбання того чи
іншого товару; який дохід фірми; скільки грошей обертається в економіці в
цілому». З позиції професора М. І. Савлука та ін. «Гроші – одне з найдавніших
явищ у житті суспільства – відіграють важливу роль у його економічному і
соціальному розвитку» [1, с.5]. Як зазначає Л. А. Дробозіна «Гроші – історична
категорія, притаманна товарному виробництву, відомі з далекої давності, і
з’явились вони як результат більш високого розвитку виробничих сил і товарних
відносин» [2, с.13].
Однак, в сучасній економічній літературі проблема «феномену грошей»
залишається вельми суперечливою, теоретично невизначеною, дуже далекою від
одностайного розуміння, включаючи відповідь на головне питання: в чому ж
полягає істинна економічна сутність грошей. На теперішній час існують дві
основні теорії, які зіставляють сутності понять «гроші» та «грошові кошти»:
формалістична (юридична) та економічна. «Формалістичне» («юридичне»)
трактування грошей визначається нормами діючого законодавства країни і ними
ж вичерпується. Так, згідно ст. 177 Цивільного кодексу України до об’єктів
цивільних прав відносяться речі, включаючи гроші. Саме банкноти і монети,
згідно ст. 35 Закону України «Про Національний банк України» є єдиним
законним платіжним засобом на території України, приймаються усіма
фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території
України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів. «Економічне» трактування грошей виходить із
передумови, що поряд із готівковими грошима існують і гроші в безготівковій
формі.
На наш погляд, дати конкретну відповідь на запитання про ідентичність
понять «гроші» та «грошові кошти» є досить складно саме в силу невизначеності
першого з них. З впевненістю можна констатувати лише одне: практично жодне
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

32

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

з досліджених нами понять «грошей» не може бути виділеним без жодних змін і
перенесеним (спроектованим) без певних доповнень і уточнень на поняття
«грошові кошти», що використовується для потреб бухгалтерського обліку, для
його коректного визначення.
Існує економічна категорія, яка будучи основною характеристикою грошей,
одночасно має ключове значення для розуміння суті грошових коштів – це
категорія ліквідності. Саме остання відрізняє гроші від інших активів і саме
вона, на наш погляд, повинна розглядатися як основний критерій віднесення
активів до грошових коштів.
І. Т. Балабанов, О. В. Гончарук та Н. А. Савинська зазначають: «Головна
властивість грошей – це їх ліквідність. Ліквідність грошей означає здатність
грошей брати участь в придбанні товару або інших благ». Є. М. Сорокіна,
говорячи про абсолютну ліквідність грошових коштів, називає такі основні їх
характеристики: абсолютна оборотність в інші товари (роботи, послуги), тобто
можливість грошових коштів в будь-який момент перетворитися в споживчу
форму [3, с.28]. Тобто, очевидним є той факт, що ліквідність грошових коштів є
максимально можливою, а тривалість періоду трансформації для них рівна нулю.
На рівні будь-якої організації грошові кошти відіграють роль елементів
своєрідної кровоносної системи, які повинні постійно циркулювати для
забезпечення життєздатності і динамічного розвитку організації. Саме тому чітке
визначення обсягу грошової маси суб’єкта господарювання є однією з найбільш
актуальних проблем, які постають перед обліковими та аналітичними
працівниками організації. Без чіткої і ясної відповіді на питання про те, які
складові входять в поняття «грошові кошти», цю проблему вирішити
неможливо.
На наш погляд поняття «грошові кошти» вимагають уточнення, що
пов’язано з такими причинами: виокремлення електронних грошей, як
платіжного засобу, який зазнає бурхливого розвитку останніми роками, в складі
грошових коштів, що продиктовано подальшим розвитком академічних поглядів
на економічну сутність поняття «електронні гроші». О. Т. Євтух зауважує:
«поява і широке розповсюдження електронних грошей у соціальноекономічному житті суспільства є закономірним етапом його розвитку, що дає
нам змогу чіткіше побачити й усвідомити інформаційну сутність грошей» і
навіть виділяє окрему функції грошей – інформаційну [4, с.6]. Ми ж можемо
погодитися з Є. І. Платоновим та В. А. Кузнєцовим, які зазначають: «В
економічному сенсі, «електронні гроші» представляють собою платіжний
інструмент, який володіє, залежно від схеми реалізації, властивостями як
традиційних готівкових грошей, так і традиційних платіжних інструментів
(банківських карт, чеків і т.д.): з готівковими грошима споріднює можливість
проведення розрахунків обминаючи банківську систему, з традиційними
платіжними інструментами – можливість проведення розрахунків в
безготівковому порядку через рахунки, відкриті в кредитних організаціях» [5,
с.35]. Це приводить нас до усвідомлення необхідності чіткого визначення
приналежності електронних грошей до економічної категорії «грошові кошти».
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Проаналізувавши поняття «грошові кошти», ми прийшли до висновку, що
найбільш точне визначення наступне: грошові кошти – готівка в касі, електронні
гроші, залишки коштів на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути
використані господарюючим суб’єктом упродовж будь-якого моменту часу для
розрахунків під час здійснення господарських операцій. Поряд з традиційними
грошовими коштами, з’являються все нові й нові види оборотних активів, які
мають рівень ліквідності максимально наближений до ліквідності грошових
активів, однак на відміну від останніх здатні приносити інвестиційний прибуток.
У світовій практиці бухгалтерського обліку та звітності (в Україні з 1999р.) ці
активи дістали назву «еквіваленти грошових коштів» – це свого роду проміжна
ланка між грошовими коштами та фінансовими інвестиціями. Володіючи
практично абсолютною ліквідністю при мінімальному ризику, еквіваленти
грошових коштів можуть приносити хоча й невеликий, але достатньо стабільний
прибуток, що дозволяє вважати їх різновидом інвестицій.
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Радикальне очищення банківської системи України, проведене регулятором
протягом 2013-2017 рр., мало наслідком ліквідацію більшої частини банків, які
мали низьку фінансову стійкість і були визнані НБУ неплатоспроможними.
Також через незадовільний рівень фінансової безпеки цих банківських установ,
що призвело зрештою до їх виведення з фінансового ринку, тобто по суті до
банкрутства, зазнали збитків власники, клієнти та партнери цих банків.
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Економічне зростання, що намітилося в банківському секторі, насправді
супроводжується низкою тенденцій, які важко назвати сприятливими. Досі банки
України суттєво залежні від іноземного капіталу, до того ж, домінуючі позиції
зараз займають державні банки як монопольні лідери банківської системи. Ці та
інші обставини змушують з іншого ракурсу оцінювати зростання, що
відбувається сьогодні в банківській сфері економіки. Так, комерційні банки ще
не мають достатньої фінансової стійкості, тому їхня фінансова безпека
залишається під загрозою негативного впливу можливих масштабних
економічних шоків.
Убезпечення банків України можливе за рахунок чіткого визначення самої
суті фінансової стійкості та фінансової безпеки банківських установ, з’ясування
характеру впливу та взаємозв’язку цих економічних категорій, які мають
життєво важливе значення для забезпечення стабільної роботи банку і
функціонування банківської системи в цілому.
В дисертаційному дослідженні С. П. Вольської фінансова стійкість банку
визначена як інтегральна динамічна характеристика, що передбачає сталий
розвиток банку в обраному стратегічному напрямі та його здатність в короткі
строки повернутися до рівноважного (або близького до нього) фінансового стану
після виходу з нього під впливом несприятливих факторів [2, с. 3].
Регулятор для визначення фінансової стійкості банків запровадив досить
широкий перелік відповідних індикаторів, лише до основних можна віднести
такі:
– співвідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів;
– регулятивного капіталу 1 рівня до зважених за ризиком активів;
– недіючих кредитів без урахування резервів до капіталу;
– недіючих кредитів до сукупних валових кредитів;
– кредитів за секторами економіки до сукупних валових кредитів;
– норму прибутку на активи;
– норму прибутку на капітал;
– співвідношення процентної маржі до валового доходу;
– непроцентних витрат до валового доходу;
– ліквідних активів до сукупних активів;
– ліквідних активів до короткострокових зобов’язань;
– чистої відкритої позиції в іноземній валюті до капіталу [4].
Перелік додаткових (рекомендованих) індикаторів фінансової стійкості
набагато більший, отже для фінансових установ саме поняття фінансової
стійкості є набагато ширшим, аніж для підприємств реального сектору
економіки.
Вчені І. Б. Івасів та Є. С. Гарбар обґрунтували, що під час визначення
фінансової стійкості банківської установи в період високої волатильності ринку
виникає необхідність постійної зміни нормативно встановлених показників для
отримання результатів, які враховували б наявний тренд розвитку ринку. Для
цього може бути використаний підхід із застосуванням варіативного
нормативного значення. Суть підходу в тому, що нормативне значення для
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кожного розрахункового періоду є не фіксованим, а визначається відповідно до
розподілу результатів розрахунків по банківській системі в цілому за винятком
банків, що мають виражені проблеми, або ділова активність яких має суттєве
відхилення [3, с. 52].
За визначенням М.-М. Р. Барилюк, фінансова безпека характеризує такий
стан банку, за якого його фінансово-економічна діяльність орієнтована на
задоволення інтересів держави, власників, топ-менеджерів і персоналу
банківської установи, її клієнтів та контрагентів, а також захищена від наявних
або можливих зовнішніх і внутрішніх загроз [1, с. 42].
Натомість дослідники Ж. І. Торяник та Є. П. Кулініч у своїй статті
пропонують визначення, відповідно до якого фінансова безпека комерційного
банку – це сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового
стану комерційного банку дії чи обставини попереджені або зведені до такого
рівня, за якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку
функціонування банку, збереженню й відтворенню його майна та
інфраструктури і перешкодити досягненням банком статутних цілей [5, с. 323].
Виходячи з різних тлумачень економічної суті фінансової безпеки банку,
можна виділити її ключові характеристики: забезпечує динамічний і стійкий
фінансовий стан банку; сприяє ефективній діяльності банківської установи та
захисту життєво важливих соціально-економічних інтересів; забезпечує
ефективний і сталий розвиток банку, збалансованість та стійкість до впливу
зовнішніх та внутрішніх загроз. Отже, фінансова безпека має вкрай важливе
практичне значення як для власників банку, так і для його клієнтів. Однак, в
основному зумовлює належний рівень фінансової безпеки банку саме його
достатня фінансова стійкість протягом певного періоду.
Для банків економічна категорія фінансової стійкості є більш місткою, ніж
для підприємств реального сектору економіки, тому регулятором запроваджено
широкий перелік індикаторів фінансової стійкості банків України. Дотримання
рекомендованих значень цих індикаторів дає можливість забезпечити належний
рівень фінансової безпеки банківських установ, отже сприяє фінансовій
стабільності банківської системи. Тісний взаємозв’язок цих понять, коли
достатня фінансова стійкість банку зумовлює високий рівень його фінансової
безпеки, має важливе практичне значення як для самих банків, так і для їхніх
клієнтів.
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Банківська система України, як відомо, протягом останніх років
знаходилася під впливом значних шоків, що перманентно діяли з трьох джерел:
зовнішнього воєнно-політичного; внутрішнього структурно-економічного; а
також шоків з боку макрорегулювання [1]. На жаль, більшість вітчизняних
домогосподарств сьогодні не спроможні купувати товари тривалого
використання за рахунок власних доходів, а вітчизняні банки опинилися в
умовах жорсткої конкуренції як з боку іноземних, так і вітчизняних банків. Тому,
у сучасних умовах актуальною є проблема дослідження стану кредитування
населення в Україні та перспектив його розвитку, адже саме від стану й
достатності фінансових ресурсів населення залежить не тільки їх
життєдіяльність, а й соціальна стабільність суспільства, оскільки вони є одним з
важливих джерел поповнення державних цільових фондів та бюджетів, а також
інвестицій у розвиток національної економіки, які забезпечують можливості
економічного зростання країни.
Кредитування домогосподарств є найпоширенішим видом сучасних
банківських операцій у розвинених країнах світу. Воно, як вже зазначалося,
задовольняє потреби населення, підвищує життєвий рівень домогосподарств, а
також частково згладжує соціальну нерівновагу суспільства. Кредитування
населення впливає і на розвиток національної економіки, а саме сприяє
формуванню платоспроможного попиту, що полегшує процес реалізації
продукції, прискорює отримання прибутку і надходження доходів до
Державного бюджету. Саме цей вид кредиту є визначальним стимулюючим
чинником інтенсифікації розвитку економіки [2, С. 148].
Дані рисунку 1 показують, що кредити корпораціям в Україні за 2005 –
2018 роки складали в середньому 62% – 83%.

Рис. 1. Структура банківських кредитів домогосподарствам за 20082018 рр., млрд. грн., складено на основі [3]
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На
відміну
від
кредитів
корпоративному
сектору,
кредити
домогосподарствам України мали явну тенденцію до зменшення на протязі
всього періоду аналізу. Так, у 2008 році обсяг кредитів населенню становив 273,8
млн. грн. або 37,3% від загальної суми кредитів, а станом на 01.01.2019 р. 202,2
млн. грн. або 16,9%. Найбільший обсяг кредитів населенню було надано у
2008 р. – 273,8 млрд грн, що склало 37,3% загальних кредитів. На протязі 20082018 рр. обсяг кредитів населенню зменшився на 26,1%. Домогосподарства
одержують кредити від банків на різні потреби. За даними НБУ найбільші суми
кредитів домогосподарства отримали на споживчі потреби [3].
До чинників, які сьогодні стримують розвиток кредитування населення в
Україні, можна віднести: зменшення довіри до банків, зниження
платоспроможного попиту населення, високу відсоткову ставку, що збільшує
вартість кредиту для позичальника, зростання інфляційних та девальваційних
очікувань, відсутність дієвих правових механізмів захисту прав позичальника.
Незначне пожвавлення на ринку вітчизняного кредитування населення на
споживчі потреби – це, насамперед, зростання впевненості населення у своїх
можливостях як споживачів та зміцнення довіри до фінансових компаній і
банків. Банківські установи, які прагнуть до довгострокових кредитних відносин
зі своїми клієнтами, повинні пропонувати найкращий сервіс, ціни та
ефективність роботи зі скаргами, приймаючи їх до уваги в розвитку своїх
продуктів та процесів.
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Розвиток інформаційних технологій та комунікацій сприяє розвитку та
удосконаленню банківських послуг. Через високу конкуренцію на ринку
банківських послуг, кожна фінансова установа, намагається залучити нових
клієнтів та надати належні умови обслуговування існуючим, щоб зберегти
стабільною клієнтську базу та свою частку на ринку. В таких умовах банк, з
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метою якісного обслуговування клієнтів, має створити потужну інформаційну
інфраструктуру, а отже, витратити значні суми коштів, окупність яких складає
декілька років. В Україні не всі банки можуть забезпечити значні
капіталовкладення у створення нових філій та відділень для обслуговування
клієнтів, крім того, в умовах постійного підвищення рівня мобільності населення
така стратегія розвитку може виявитися неефективною чи збитковою. Отже,
постає питання щодо створення зручних і ефективних каналів надання
банківських послуг споживачам, а саме – дистанційного банківського
обслуговування.
В сучасних умовах інтернет-банкінг надає ряд переваг як для комерційних
банків, так і для їх клієнтів. Зокрема, до переваг інтернет-банкінг для
комерційних банків можна віднести такі:
- розширення клієнтської бази;
- збільшення обсягу операційних доходів;
- посилення конкурентних позицій на ринку банківських послуг;
- скорочення витрат на утримання персоналу та відділень;
- розширення спектру послуг[1].
Переваги інтернет-банкінгу для клієнтів полягають у такому: цілодобовий
доступ не залежно від місця перебування; зручність використання та
портативність; вартість обслуговування значно нижча, ніж обслуговування у
відділенні; можливість здійснення широкого спектру послуг та постійний
контроль рахунків[1].
Водночас, поряд з перевагами, інтернет-банкінг має й певні недоліки. Поперше,така система є досить вразливою, адже в момент входу до особистого
кабінету є ризик доступу шахраїв до особистих даних та коштів клієнтів. Подруге, можливість втрати конфіденційності особистого пароля під час
користування мобільним додатком, через наявність спеціальних хакерських
програм, які забезпечують зчитування або фотографування даних, задля
подальшого ї використання в особистих цілях[2]. Крім того, значні проблеми
можуть виникнути в результаті системних збоїв, неякісної роботи провайдерів,
необхідність підвищення рівня користувацьких навиків у потенційних клієнтів,
висока вартість розробки відповідного програмного забезпечення.
Інтернет-банкінг сьогодні дозволяє його користувачам здійснювати такі
операції: проводити операції з будь-якого комп’ютера, що підключений до
мережі Інтернет (в офісі, вдома або у відрядженні);оплачувати послуги
кабельного та супутникового телебачення, операторів мобільного зв’язку, IPтелефонії, вносити плату за Інтернет, on-line ігри,проводити комунальні платежі;
отримувати витяги про рух коштів за карткою або рахунком за останні кілька
днів, календарний місяць, інший довільний період часу; відкривати депозит,
погашати кредит,виконувати переказ коштів між власними рахунками,різні
операції з кредитними картами; переглядати курси валют, оголошення банку,
надавати заявки на купівлю/продаж/конвертацію валюти та ін.[1].
Таким чином, майже всі традиційні банківські послуги представлені у
просторі інтернет-банкінгу із можливістю дистанційного доступу, однак
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останнім часом спостерігається поширення нетрадиційних банківських послуг та
небанківських послуг, що поширюються через мобільні додатки банківських
програм. Лідером розвитку інтернет-банкінгу серед вітчизняних банків є АТ КБ
«ПРИВАТБАНК», який за версією FinAwards 2018 премію найкращого інтернетбанкінгу України. Зокрема, за допомогою додатку «Приват24» можна
підключити дисконтні програми партнерів ПриватБанку, оформити страховку з
переліку продуктів страхових компаній, за якими банк виступає агентом. Також
через додаток «Приват24» можна відкрити пенсійний рахунок, управляти
рахунком в цінних металах та цінних паперах, а з травня 2019 р. можна придбати
облігації внутрішньої державної позики. Крім фінансових послуг доступні й такі
послуги як: «Допомога водієві» на дорозі (встановити запасне колесо, доставити
паливо, підзарядити акумулятор, евакуювати автомобіль), послуга замовлення
таксі, купівля квитків на поїзд, автобус чи літак, поповнення онлайн-акаунтів,
оплата проїзду в громадському транспорті тощо.
Проте, існують фактори, що стримують розвиток інтернет-банкінгу в
Україні. По-перше,це відносно невелика, порівняно з західними країнами,
кількість користувачів інтернету, яка налічує 200-500 тисяч (у США їхня
чисельність становить 50 млн.) [3]. Причому більшість з них використовує
інтернет як інформаційну мережу або зручний канал для ділового листування.
По-друге, це відсутність належної законодавчо-нормативної бази, що дозволяла
б здійснювати всі банківські операції віддалено; по-третє, недовіра клієнтів до
банківських установ загалом і до інтернет-банків зокрема[2].
На нашу думку, попри вказані проблеми розвитку інтернет-банкінгу,
подальший його розвиток та поширення є беззаперечними. Зважаючи на
вмонтований процес ідентифікації клієнта банку, в майбутньому цілком
можливим є прикріплення до профілю клієнта документів, що ідентифікують
особу, зокрема паспорта, пенсійного посвідчення, студентського квитка,
водійського посвідчення тощо, що дозволить не тільки пред’явити вказані
документи за необхідності, а й скористатися перевагами, що вони надають.
Водночас, до заходів, що значно удосконалять процес надання банківських
послуг за допомогою інтернет-банкінгу є створення належної нормативноправової бази, що, в першу чергу, має бути направлена на захист споживача
банківських послуг в умовах низької фінансової грамотності населення.
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Маркетинг включає у себе не лише маркетингові комунікації та
дослідження ринку, а й маркетингову стратегію, що повинна бути
найважливішою, адже, в першу чергу, потрібно приймати важливі рішення щодо
напрямку бізнесу та його майбутньої діяльності на ринку, а вже потім займатися
складанням плану дій, просуванням і реалізацією товарів/послуг.
Під поняттям маркетингова стратегія ми розуміємо детальний всебічний
план досягнення маркетингових цілей [1].
Основні цілі організації містяться в її місії. Маркетингова стратегія
повинна повністю відповідати місії банківської установи, її стратегічному плану.
Місія – чітко виражена причина існування організації на ринку [2]. Вона
деталізує її статус та забезпечує напрям й орієнтири для визначення цілей і
стратегій на різних організаційних рівнях. При формуванні маркетингової
стратегії наявність місії є невід’ємною складовою. Водночас місія банку, як
базовий стратегічний орієнтир діяльності, не може бути ефективно розроблена і
сформульована без участі маркетингу.
Почати потрібно саме з встановлення цілей, що стануть надійною основою
для прийняття подальших рішень щодо визначення маркетингової стратегії
банку. Цілі маркетингового спрямування спираються на стратегічні цілі, однак
також можуть бути й самостійними цілями корпоративного рівня банку. В
такому випадку, цілі інших функціональних підрозділів будуть формуватися з
урахуванням ролі підрозділу в досягненні маркетингової мети. Слід зазначити,
що визначення цілей – трудомісткий і нелегкий процес, у якому поєднуються
досвід та знання осіб, які відповідають за висунення цілей, а також урахування
об’єктивних чинників, що відображають ситуацію в зовнішньому середовищі,
стан операційного потенціалу банку (внутрішнє середовище) та вплив інших
об’єктивних чинників. Саме тому в розробці маркетингової стратегії та, зокрема,
постановці місії та цілей банку повинні приймати участь не лише працівники
маркетингового відділу, а й керівники підрозділів банку та, зокрема, вище
керівництво.
Цілі банку пов’язані між собою. Наприклад, мети маркетингу не можна
досягнути без фінансового забезпечення та безпосереднього здійснення процесу
надання послуг. Отже, спершу потрібно встановити фінансові та операційні цілі.
Так, взаємозв’язки та взаємовпливи забезпечуються за допомогою візуалізації
цілей і завдань, тобто побудовою «дерева цілей», в якому графічно
відображаються підпорядкованість і взаємозв’язки та впливи цілей. Візуалізація
процесу досягнення цілей робить його більш керованим і полегшує контроль з
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боку менеджерів, дає можливість вчасно відреагувати на відхилення й
скоординувати роботу.
Вимоги до побудови «дерева цілей» такі:
повнота відображення процесу або явища;
на кожному рівні сукупність підцілей має бути достатньою для опису цілі
вищого рівня;
декомпозиція мети на підцілі на кожному рівні має виконуватися за одним
методологічним підходом;
несуперечливість цілей нижчого та верхнього рівнів;
усі цілі мають бути сформульовані в термінах робіт [4].
Існує також твердження, що цілі маркетингової стратегії мають бути чітко
визначені та сформульовані за критеріями SMART (specific,measurable,
assignable, realistic, time-related – конкретна, вимірювана, має виконавця,
реалістична, обмежена в часі) [3]. Дане твердження є цілком вірним, оскільки
правильно поставлена смарт-ціль обов’язково буде досягнута, якщо вона
відповідає п’яти переліченим критеріям. Запропонована смарт-ціль повинна бути
узгодженою з іншими цілями і підцілями та їм не суперечити.
Для забезпечення ефективності створення мети, маркетингові цілі повинні
відповідати таким вимогам (табл. 1).
Таблиця 1 – Зміст вимог щодо формування маркетингових цілей банку
№
1

Вимога до цілі
2
Реальність,
1. конкретність,
досяжність
Вимогливість,
орієнтація на високий
2.
результат

3.
4.
5.
6.

Значення вимоги
3
тобто мета не може бути абстрактною, тому що вона є
результатом досліджень і передбачень, початковим варіантом
рішень, в якому потрібно врахувати можливості системи
цілі діяльності повинні стимулювати і спонукати виконавців
до орієнтації їхньої діяльності на досягнення високих
результатів, на успіх діяльності, на максимальне
використання власного потенціалу
Наукова
при висуванні мети слід врахувати об’єктивні закони
обґрунтованість
розвитку середовища та об’єкта управління, збалансовані
об’єктивні та суб’єктивні елементи, ціле утворення
Однозначність
для слід розглядати мету як загальний варіант рішення, виконавці
сприйняття, ясність
мають повною мірою розуміти, що від них вимагається
Гнучкість
повинна існувати можливість і необхідність внесення
коректив до змісту мети
Прийнятність
урахування звичаїв, потреб, бажань, традицій і цінностей, які
панують у суспільстві та склалися в самій організації
Джерело: авторська розробка на підставі [4].

Оскільки спектр цілей, які можуть бути досягнуті в межах маркетингової
стратегії банку, досить широкий, слід групувати їх за певними ознаками. Такими
ознаками можуть бути:
сегмент ринку, на якому зорієнтована діяльність банку;
місцезнаходження об’єкта, який реалізує цілі;
час, відведений на реалізацію, тощо.
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Отже, при розробці цілей банку в контексті маркетингової стратегії
потрібно передбачати максимальну кількість тенденцій у маркетингу, здатних
змінювати напрям формування цілей, зауважувати усі особливості цілей
відносно ринку і, при цьому, розуміти необхідність здійснення уточнень на будьякому етапі.
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Ясько Каріна Василівна,студентка 5 курсу
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
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Науковий керівник: д.е.н. Івашина Світлана Юріївна

Сучасні тенденції розвитку валютного ринку в Україні характеризуються
доволі несприятливими умовами зовнішнього середовища. Економіка країни та її
інноваційний розвиток страждають від загострення соціально-політичного
напруження. Розбалансованість валютного ринку країни, негативне сальдо
торговельного балансу тарізкі темпи інфляції сигналізують про серйозні
проблеми.Це дає зрозуміти, що проведення ефективної валютної політики і
визначення оптимального рівня валютного курсу досі є актуальною та
невирішеною проблемою сьогодення[2].
Важливо розуміти, що валютний курс займає одне з провідних місць для
національної валюти на світовому ринку. Розглянемо динаміку валютного курсу
України за 2012-2019 рр. (рис. 1).
Реалізація валютно-курсової політики НБУ в кінці 2012 початку 2013 року
врахувала стан платіжного балансу, характер коливань попиту і пропозиції
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. На кінець 2013
року обмінний курс гривні до долара США на міжбанку – 811,89 грн за 100
доларів США [4].
У 2014 році ситуація на валютному ринку України кардинально змінилася.
Офіційний валютний курс гривні до долара США в січні 2014 року знизився на
1,99 грн (24,9%) і на 01.01.2014 року становив 814,83 грн за 100 доларів США.
Макроекономічна розбалансованість та неефективне функціонування
банківського сектору. Головним чинником падіння гривні в другій половині 2014
року стало загострення військової ситуації. Ще однією причиною стала паніка
населення. Люди почали масово забирати депозити і купувати валюту. Важливо
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звернути увагу на те, що наведена вище ситуація з курсом є результатом не
тільки слабкої економіки і війни, але й паніки та недовіри на ринку [3].

Рис. 1. Динаміка валютного курсу України (2012-2019 рр.)*
*розроблено автором на основі Фінансового порталу «Мінфін» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://index.minfin.com.ua/chart/

У січні 2015 року офіційний курс НБУ склав 15,78 гривень за один долар.
Але рівно через рік, у січні 2016 року, курс зріс до 23,78 гривень за один долар.
Таке суттєве коливання на валютному ринку країни призвело до збільшення цін
на міський транспорт, збільшення комунальних платежів, різкий зліт цін на
товари, послуги і тому подібне. Такий курс національної валюти повністю
негативно впливає на всю економіку країни.
У 2017 році ситуація на валютному ринку не зазнала помітних змін, а
національна валюта продовжила знецінюватись. Так, станом на 01.01.2017 курс
гривні до долара становив 26,69, а от вже 01.07.2017 гривня трохи піднялася до
курсу 25,99 грн/долар. Подібні коливання продовжилися і у 2018 році, вже з 1
січня 2018 курс сягнув відмітки в 27,89 грн/долар, а до 01.07.2018 гривня трохи
зміцнила свої позиції до курсу 26,23 гривні за один долар.
У 2019 році зі зміною влади ситуація в Україні починає стабілізуватися.
Так, на 01.01.2019 курс гривні до долара складав 27,68, а от на 01.10.2019
національна валюта встановила новий рекорд з курсом 24,19 грн/долар. Таких
показників Україна не бачила ще з 2016 року.
Сучасні процеси, що відбуваються на валютному ринку, і в першу чергу
проблеми курсових коливань, відіграють значну роль в економічному житті
держави. Від валютного курсу залежить стан платіжного балансу, зовнішньої
торгівлі, рух довгострокових та короткострокових капіталів, тощо[1].
Це потребує спільних дій державних органів що регулюють фінансовий
сектор України, та інформаційних потоків. Важливо зробити акцент на
наступних завдань:
Сьогоднішній стан валютного ринку дає змогу зрозуміти перше і
найважливіше завдання влади – проведення стабілізації курсу національної
валюти. Для здійснення вдалої валютної політики важливо звернути уваги на
наступні завдання:
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Оновлення банківської системи завдяки реформуванню процесів
капіталізації, підвищення конкурентоспроможності. Зміцнення позицій
українських банків на теренах сучасного інтегрованого світу.
Розробка нових та удосконалення існуючих методів контролю банківського
регулювання. Це допоможе оптимізувати валютну діяльність держави, що
зробить її більш привабливою для іноземних партнерів та інвесторів.
Впровадження нових або удосконалених систем інформаційного обміну.
Покращення співпраці з службою безпеки України, що дасть змогу запобігти
веденню незаконної валютної діяльності.
Забезпечення рівноваги платіжного балансу, що стане рушійною силою для
привабливості гривневих активів.
Припинення військових дій, які дестабілізують економіку країни та
відштовхують іноземних інвесторів.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
Михайленко Вікторія Вікторівна, студентка 5 курсу спеціальність 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Університет державної фіскальної служби України
Науковий керівник: Діденко Людмила Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри
фінансових ринків

Фондовий ринок являє собою важливий сегмент фінансової системи будьякої країни на якому складаються відносини з приводу купівлі-продажу цінних
паперів, що мають власну вартість, вільно обертаються і засвідчують відносини
співволодіння, позик і похідних від них.
Дослідженню проблем розвитку фондового ринку України та його значення
для економічного зростання країни приділяється значна увага як вітчизняними,
так і зарубіжними вченими, серед яких можна виділити: М.М. Піменова,
Г.О. Яковенко, Д.С. Богач, О. І. Барановського, В. М. Лютого, С. В. Онишко та
багатьох інших
Сьогодні в Україні фондовий ринок все ще перебуває у стадії становлення.
У контексті розгляду становлення фондового ринку України впродовж 2014–
2018 рр., можна зробити висновок про демонстрацію достатньо високих темпів
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розвитку. Цьому сприяла інфраструктура фондового ринку, яка, незважаючи на
складність та суперечність економічних процесів, що активно проходять в
Україні, має на сьогодні тенденцію до розвитку та зростання [1].
У 2018 році, порівняно з 2017 роком, темп приросту обсягів торгів на ринку
цінних паперів становив 26% при зростанні ВВП на 3,2% (рис. 1).
Співвідношення обсягів торгів на ринку цінних паперів до ВВП – 19,8%. За
підсумками 2018 року спостерігалося зростання обсягу торгів на ринку цінних
паперів, порівняно з 2017 роком, на 26% – до 590,59 млрд грн. Основними
цінними паперами, з якими здійснюються операції на фондовому ринку, є акції,
облігації, інвестиційні сертифікати.
Наразі фондовий ринок України перебуває у стані розвитку. Зазначені вище
дані свідчать, що український фондовий ринок низьколіквідний. Крім цього,
існує ще одна серйозна проблема – це низький відсоток акцій, які перебувають в
обігу. Унаслідок цього фондовий ринок України більш волатильний, ніж світові
фондові ринки [3]. Подальший розвиток фондового ринку залежить від
конкретних заходів держави у сфері розбудови фінансової системи. Розвиток
фондового ринку винятково на основі саморегуляції ринкових відносин є
неможливим. Це можна пояснити тим, що ринкові відносини на нещодавно
утворених ринках ще повністю не сформувалися [4].

Рис. 1 Обсяг торгів на ринку цінних паперів у 2014-2018 рр., млрд.грн.
Джерело: [2]

Для підвищення ефективності фондового ринку України ринку необхідно
здійснити ряд заходів, а саме:
підвищення активності іноземних інвесторів на українському фінансовому
ринку;
підвищення обсягів торгів на біржах до рівня, відповідного масштабам і
завданням економіки;
розвиток інтернет-трейдингу;
створення законодавчих умов для стимулювання IPO українських компаній
на національних біржах;
застосування нових інструментів на біржових ринках;
формування прогресивної нормативної бази;
створення ефективного середовища для проведення IPO [5].
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Підсумовуючи вищесказане, можна відзначити, що сучасний стан
фондового ринку України визначається не тільки ступенем його інтегрованості в
світовий ринок капіталів і характером глобалізаційних процесів, а й внутрішніми
факторами (економічного, політичного і соціального характеру). Удосконалення
діяльності на фондовому ринку дозволить зробити його більш привабливим як
для громадян України, так і для іноземних інвесторів.
Література
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Пантейков Сергій Петрович, студент 2 курсу магістратури спеціальності
073 «Менеджмент»
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
Науковий керівник: Вороніна Алевтина Вікторівна, к.е.н., доцент каф. МОА

В умовах сучасної науково-технічної та інформаційної революції вища
освіта функціонує як складний соціально-економічний організм, який відіграє
велику роль у суспільному прогресі людства. Модель стратегічного управління
закладом вищої освіти (ЗВО) в значній мірі залежить від традицій вищої освіти,
що сформувалися у конкретних державах під впливом історичних, соціальних,
економічних, політичних, наукових, релігійних та інших чинників. У табл. 1
нами наведено чотири основні концепції університету, які були виділені в
процесі вивчення літературних джерел [1].
Зазначені моделі визначають основні засади функціонування ЗВО, зокрема
взаємодію викладачів і студентів, роль наукових досліджень в освітній
діяльності, вплив державного сектору на вищу освіту, практичний характер
отриманих знань. Однак, на наш погляд, жодна з цих моделей не є досконалою.
Тому провідні ЗВО світу у реальній практиці намагаються максимально
врахувати позитивні сторони усіх моделей (концепцій), що дасть змогу
окреслити орієнтири ефективного застосування стратегічного управління ЗВО,
що тягне за собою зростання його конкурентоспроможності на ринку освітніх
послуг.
Організацізаційно-економічною платформою стратегічного управління
ЗВО у розвинутих країнах є його автономія, межі якої визначаються
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законодавчо. У міжнародній практиці автономія ЗВО стосується не лише певних
академічних прав і свобод (“академічна автономія”), а розповсюджується, як
правило, на організаційно-розпорядчу діяльність, фінансову політику та кадрову
роботу (“фінансово-господарська автономія”), що посилює відповідальність
керівництва (менеджменту) ЗВО за результати діяльності.
Таблиця 1 - Класичні моделі закладів вищої освіти

Французська
(Наполеонівська)
модель

Американська
модель

Англійська
(Ньюманівська)
модель

Німецька
(Гумбольдівська)
модель

НАЗВА

ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗВО (університет) повинен займатися пізнанням, пошуком істини,
нагромадженням та передачею актуальних знань, має навчити випускника
результативному мисленню. У ЗВО мають виконуватися наукові дослідження, які
є також джерелом нових знань та слугують засобом опанування методології
наукового пізнання. Навчальні програми мають бути спрямовані не лише на
опанування певної професії (спеціальності), а також на опанування методології
пізнання складних явищ і процесів, що відбуваються у природньому та
соціальному середовищі.
Ключові принципи: співробітництво викладача та студента; академічна свобода;
креативність; свобода наукової творчості; пріоритет фундаментальних
досліджень
Передбачає, що функціонування ЗВО має бути спрямоване на досягнення
конкретних практичних завдань. Основне серед цих завдань – забезпечити
процес пізнання та опанування законів розвитку природи і суспільства, а також
виховати розумну і добру людину. Наукова діяльність не розглядається як
елемент навчально-виховного процессу – навчання (освітня діяльність)
відокремлене від науки (наукова діяльність).
Ключові принципи: розвиток громадянина та особистості; провідна роль
академічної громади; перевага лекцій як виду аудиторних занять
Головною метою ЗВО є виховання “інтелектуальної еліти”, яка забезпечить
випереджаючий розвиток суспільства. Підтримуються наукові дослідження
викладачів та студентів. Вважаються, що креативний потенціал мають лише ті
особи, які досягли високих результатів у науковій творчості. ЗВО має
демонструвати можливості поєднання теорії та практики, показати прикладний
характер здобутих знань.
Ключові принципи: відкритість світу; академічна мобільність; служіння
суспільству; баланс між освітньою діяльністю та ринковими реаліями
ЗВО має забезпечити підготовку належної кількості фахівців для державного
сектору. Навчання повинно будуватися на основі реалізації визначених освітніх
стандартів і передбачати вивчення певного обсягу знань (засвоєння інформації).
Випускник має володіти певним набором знань, умінь та навичок. У навчальновиховному процесі використовується компетентнісний підхід.
Ключові принципи: концентрація на опануванні навчальної інформації
(засвоєння знань); публічний характер функціонування ЗВО; відчутний вплив
держави на характер освітньої діяльності; керівництво ЗВО визначається
державою (державним органом)

Автономія ЗВО у розвинутих державах є управлінським інструментом,
який в умовах соціального середовища, що забезпечує безперервний процес
соціалізації особистості, дозволяє менеджменту зосередитися на суто навчальних
та науково-дослідних завданнях.
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

48

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Одним із інструментів стратегічного розвитку закладів вищої освіти є
впровадження у навчальну практику концепції “освіта протягом життя”, яка
передбачає використання у закладі новітніх управлінських технологій. Нині
неможливо за роки навчання у ЗВО протягом 5-6 років навчання підготувати
людину до висококласної професійної діяльності на все життя (на думку деяких
наукознавців, щороку оновлюється приблизно 5% теоретичних та 20%
професійних знань [2]). Сучасні ЗВО функціонують у конкурентному ринковому
середовищі, намагаючись забезпечити собі більший обсяг доходу від
виробництва (надання) більшого обсягу освітніх та інших послуг.
В Україні шляхи розвитку вищої освіти у 2019 році наступні [3]:
– забезпечення здобувачів освіти електронними освітніми ресурсами
(розроблення та розміщення на Національній освітній платформі електронних
освітніх ресурсів);
– запровадження нового змісту підготовки фахівців з вищою освітою, що
відповідає вимогам ринку праці (оновлення стандартів вищої освіти);
– модернізація матеріально-технічного забезпечення закладів вищої освіти,
що здійснюють підготовку вчителів;
– забезпечення здобуття освіти впродовж життя (розроблення та подання
Кабінетові Міністрів України законопроекту «Про освіту дорослих»);
– забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України,
запровадження грантового фінансування наукової діяльності за рахунок
загального фонду державного бюджету;
– проведення державної атестації закладів вищої освіти як наукових
установ;
– запровадження базового фінансування наукової та науково-технічної
діяльності ЗВО за науковими напрямами, які мають найважливіше значення для
держави;
– забезпечення діяльності Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти (НАЗЯВО);
– запровадження діяльності Освітнього омбудсмена.
Українською наукою, а також у експертному середовищі нашої країни має
бути вивчений та опрацьований весь зарубіжний досвід, що стане запорукою
успішної інтеграції системи вищої освіти України до глобального ринку освітніх
послуг.
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РИЗИКУ
Бень Іван Васильович, студент 2 курсу магістратури спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Європейський університет
Науковий керівник: Іваночко Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри
економіки та підприємництва ЄУ

Головним і одним із важливих завдань модернізації системи управління
державними фінансами України є своєчасне виявлення бюджетних ризиків на
основі прогнозування та забезпечення ефективного управління ними,
спрямованого на їх мінімізацію. Від його розв'язання залежать виконання
передбаченого законом про державний бюджет обсягу його доходів та фінансове
забезпечення виконання державою її функцій. Управління ризиками формування
доходів, забезпечення видатків та фінансування дефіциту бюджету потребують
вивчення причин їх виникнення та факторів розвитку як передумови визначення
оптимальних параметрів бюджетної системи, що мінімізує ризик бюджетних
втрат.
Під ризиком у бюджетній сфері можна розглядати сукупність імовірних
несприятливих (небажаних) наслідків реалізації прийнятих рішень, що можуть
призвести до втрат в ефективності при формуванні, розподілі та використанні
державних і місцевих централізованих фондів грошових ресурсів. Бюджетні
ризики у вузькому значенні являють собою потенційно можливі відхилення
бюджетного показника від його запланованого значення під дією
ризикоутворюючих факторів. [1, с. 60].
Бюджетні ризики у широкому значенні полягають у вірогідності
невиконання заходів бюджетного планування та бюджетної політики у зв'язку з
неефективним використанням бюджетних ресурсів та порушенням їх пропорцій.
Визначення бюджетного ризику як різновиду фінансових ризиків передбачає їх
розгляд як такої бюджетної ситуації, коли зменшується якість податкового і
бюджетного планування та надання бюджетних послуг.
Ризик у бюджетній сфері необхідно розглядати з урахуванням
особливостей впливу конкретних умов діяльності суб'єктів бюджетних відносин
на результат - втрати бюджетних коштів. Окрема ризикова подія може
повторюватись у часі, і сам ризик, з точки зору джерела й чинників, що його
зумовлюють, виникає з певною ймовірністю. Невизначеність наслідків
бюджетного ризику полягає в тому, що результат дії цього ризику залежить від
конкретних умов (дії або бездіяльності суб'єктів), а тому втрати, зумовлені ним, а
саме - відхилення від запланованої суми бюджетних доходів і видатків, завжди
різні.
Бюджетні ризики можуть виникати на різних стадіях бюджетного процесу і
обумовлюватися результатами діяльності його учасників. Вплив цих ризиків
може призводити до порушень у процесі виконання показників бюджетного
дефіциту, доходів, видатків, боргових зобов'язань. [2, с. 31].
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Невизначеність завжди супроводжує бюджетні ризики і характеризує такі
їх властивості: ризик стосується майбутнього і тісно пов'язаний із
прогнозуванням; ризик передбачає ймовірність несприятливої ситуації і
наслідків, прогнозованих чи непрогнозованих. У цьому контексті головним
джерелом бюджетних ризиків, так само, як і в інших сферах економічної
діяльності, є фундаментальна характеристика економічних систем - відсутність
повної інформації (асиметрична поінформованість різних сторін) про стан
об'єкта управління на момент прийняття управлінського рішення та брак часу
для врахування дії всіх чинників і прийняття обґрунтованого рішення.
Наприклад, причинами невідомості бюджетної інформації може бути неповнота,
неструктурованість, несприйнятливість інформації. Причинами відсутності та
неповноти інформації, що акумулюється державними фінансовими органами, є
відсутність чи недосконалість системи обміну інформацією між різними
контрольними органами, а також між контрольними органами та іншими
органами державної влади, неподання або несвоєчасне подання інформації
платниками податків, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
порушення вимог щодо форми її подання тощо
За можливостями передбачення ризики можуть бути:
- прогнозовані, пов'язані з розвитком економіки, зміною кон'юнктури
ринків тощо, тобто чинниками, імовірність яких з тим чи іншим ступенем
достовірності можна спрогнозувати;
- непрогнозовані ризики, пов'язані з факторами, які характеризуються
повною непередбачуваністю прояву.
За можливістю кількісної оцінки ризики бюджетних втрат поділяються на
ризики, що підлягають кількісному оцінюванню, та ризики, які неможливо
кількісно розрахувати. При цьому важливою є вхідна інформація щодо
ризикових подій. За рекомендаціями МВФ для забезпечення ефективного
бюджетного управління та прозорості в бюджетно-податковій сфері інформація
про ризики має містити такі дані, які дають змогу кількісно оцінити вплив
останніх на втрати бюджету.[3, с. 48].
Система ризик-менеджменту може розглядатись як сукупність підходів,
процесів, заходів, які дають змогу певною мірою (наскільки це можливо)
прогнозувати можливість настання ризикових подій з метою мінімізації втрат
бюджету, тобто як техніка підвищення ефективності бюджетного менеджменту в
боротьбі з ризиками (прикладний аспект).
Ефективне управління бюджетною системою неможливе без використання
найсучасніших методів прогнозування. Тенденції розвитку висувають свої
вимоги до прогнозування як щодо зміни сформованих підходів до процесів
розробки прогнозів, так і у визначенні та описі об'єктів прогнозування
Одним із ключових завдань у процесі планування параметрів бюджету є
прогнозування податкових надходжень. У прогнозуванні податкових
надходжень необхідно брати до уваги, зокрема, фактичні динамічні ряди
надходжень податків за попередні періоди. Треба також мати на увазі, що
показники за минулі періоди потрібно в багатьох випадках коригувати, що
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потребує вивчення конкретних економічних особливостей даного періоду з
урахуванням величини ставок оподаткування, зміни податкової бази тощо.
Відомо, що прогнозування будь–якого економічного показника пов’язане з
похибкою прогнозу, величина якої визначає ступінь ризику планів (рішень), які
ґрунтуються на прогнозованих економічних показниках.
Подальші наукові дослідження, щодо удосконалення прогнозування
ризиками повинні передбачати виявлення та ідентифікацію факторів, які
впливають на появу бюджетних ризиків, систематичне та кількісне вимірювання
ризиків.
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Велике значення такого блага, як здоров’я, зумовлює необхідність його
охорони. Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою
високої якості та в достатньому обсязі залежить від адекватності матеріальнотехнічної бази закладів охорони здоров’я, професіоналізму й кваліфікації лікарів.
Серед обов’язкових умов належної якості медичних послуг є фінансове
забезпечення - один з основних чинників, що впливає на розвиток охорони
здоров’я й соціально-економічну результативність галузі[3].
В Україні, як і в більшості країн світу, охорона здоров’я визнана одним із
пріоритетних напрямів діяльності держави, який має надзвичайно важливе
соціальне, економічне та суспільне значення. Оскільки якість медичних послуг
та стан здоров’я населення залежать від рівня забезпеченості закладів охорони
здоров’я фінансовими ресурсами та ефективності їх використання, ця система
завжди потребує великих ресурсних вкладень[2].
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Основною проблемою фінансування медичних послуг, надання яких
забезпечує галузь охорони здоров’я, є залишковий принцип, пов’язаний
хронічний дефіцитом бюджетних коштів, що виділяються на вітчизняну
медицину. Саме через недостатні обсяги фінансування й нераціональне
використання наявних фінансових ресурсів, орієнтованих на утримання закладів
охорони здоров’я, та не задоволення потреб населення в наданні медичної
допомоги, призвело до того, що сучасна система охорони здоров’я
характеризується низькою якістю медичних послуг і відсутністю мотивації
медичних кадрів до якісної праці [4].
Ми вважаємо, що найпоширенішими проблемами галузі охорони здоров’я
України, що призвели до різкого зниження якості медичних послуг, що
надаються населенню, є:
- підвищена міграція працівників охорони здоров'я, насамперед, через
низький рівень заробітної плати;
- дефіцит професійних навичок працівників охорони здоров'я у зв’язку з
плинністю кадрів;
- незадовільне робоче середовище (застаріле обладнання та устаткування,
відсутність необхідних лікарських засобів навіть для надання невідкладної
медичної допомоги, незадовільне робоче місце тощо).
Саме недостатність виділених державою коштів на галузь спричиняє
зменшення обсягу безоплатних медичних послуг, «затягування» проведення
капітального ремонту приміщень медичних закладів, оновлення обладнання,
порівняно низьку заробітну плату медичного персоналу.
Проте необхідно зазначити, що крім обсягу фінансового забезпечення,
вагомий вплив на якість медичного обслуговування має раціональне його
використання, особливо за умов обмеженості фінансування [3]. Це означає
необхідність переході від кошторисного фінансування, яке не дає змоги
оперативно маневрувати обмеженими фінансовими ресурсами, до інших, більш
прогресивних методів.
Отже, наявні обсяги фінансування охорони здоров’я за умов перманентної
соціально-економічної і політичної кризи в нашій країні, не спроможні
задовольняти інтереси громадян в отриманні медичних послуг належного рівня.
Саме тому, на нашу думку, країні потрібно переходити до фінансування
медичної галузі на страхових засадах, ефективно використовувати можливості
медичного страхування як додаткового і ефективного джерела фінансування
медичних послуг.
Варто зазначити, що страхові компанії на ринку ДМС мають реальну
можливість контролювати обсяг та якість надання послуг медичними закладами
населенню. Крім того, співпрацюючи як з державними, так із відомчими та
приватними медичними закладами, страхові компанії здійснюють відбір
кваліфікованих кадрів та сприяють формуванню конкурентного середовища
серед надавачів страхових медичних послуг..
Добровільне медичне страхування відіграє суттєву роль у економічному
розвитку країни, воно ефективно сприяє вирішенню проблем забезпечення
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якісної медичної допомоги населенню, сприяє зміцненню матеріально-технічної
бази медичних закладів, а також оптимізації джерел фінансування системи
охорони здоров’я.
Досвід країн Європейського Союзу, а також країн Центральної та Східної
Європи засвідчує, що механізм фінансування охорони здоров’я можна успішно
вдосконалювати як у рамках бюджетного фінансування, так за допомогою
медичного страхування. Найбільш ефективним шляхом покращення
фінансування сфери охорони здоров’я в більшості країн світу вважають відмову
від суто бюджетного фінансування й перехід до моделі медичного страхування
(в добровільній та обов’язковій формі). Основною перевагою запровадження
обов’язкового медичного страхування, є цільовий характер внесків. Це
забезпечує зміцнення фінансової бази системи охорони здоров’я й високий
ступень солідарності, незалежно від фінансової можливості людини. При цьому
в багатьох країнах Європейського Союзу держава бере участь у системі
обов’язкового медичного страхування через бюджетні внески в тому чи іншому
вигляді (або від імені певних категорій громадян, або у вигляді капітальних
інвестицій, або іншим чином) [3]. Ми вважаємо запровадження страхової
медицини в Україні перспективним та необхідним, і це є лише питанням часу.
Отже,фінансування медичних послуг у вітчизняній системі охорони
здоров’я на державному рівні є вкрай недостатнім і таким, що не забезпечує
виконання у повному обсязі вимог Конституції України, а саме ст. 49 «Кожен
має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування».
Поряд з проблемою критичного багатолітнього недофінансування видатків на
охорону здоров’я існує гостра проблема неефективного, нецільового та
нераціонального використання наявних ресурсів існуючою системою організації
фінансування галузі, яка в багатьох випадках не відповідає реальним потребам
населення.
Ці проблеми багато в чому вирішуються за рахунок розвитку страхової
медицини, яка забезпечує не тільки можливість отримати населенням України
належної медичної допомоги, але й передбачає здійснення дієвого контролю з
боку страхових організацій за раціональним використанням фінансових ресурсів
сфери охорони здоров’я.
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Доходи населення – це інструмент для визначення рівня добробуту
суспільства. Доходи населення це сукупність коштів і витрат у натуральному
виразі для підтримання фізичного, морального, економічного й інтелектуального
стану людини.
Для характеристики добробуту населення велике значення мають сукупні
доходи, зростання яких за умови незмінних цін і податків свідчить про
підвищення можливостей задоволення потреб.
Рівень життя – це ступінь задоволення матеріальних, духовних і соціальних
потреб населення. Але необхідно враховувати, що рівень життя – це динамічний
процес, який відчуває вплив безлічі факторів. Визначення рівня життя –
складний і неоднозначний.
Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у 2018р.
становили 9720 грн. Міське домогосподарство отримувало в середньому за
місяць 9926 грн, сільське – 9295 грн. У середньому на одну особу, яка входить до
складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи становили 4607 грн у
місяць, у міських домогосподарствах – 4772 грн, у сільських – 4283 грн. Рівень
середньомісячних доходів однієї особи у 2,6 раза перевищував рівень
законодавчо встановленого на цей період прожиткового мінімуму (1745 грн).
Середньодушові доходи домогосподарств у 2018р. порівняно з попереднім роком
зростали більшими темпами, ніж індекс споживчих цін за цей період: відповідно
121% проти 110,9%.
Частка населення із середньодушовими доходами нижче законодавчо
встановленого прожиткового мінімуму в середньому за місяць зменшилася
порівняно з 2017р. на 1,1 в.п. і склала 1,3% (розмір законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму за цей період зріс на 9%). Частка абсолютно бідних за
доходами за критерієм нижче законодавчо встановленого прожиткового
мінімуму серед мешканців малих міст скоротилася з 2,7% до 1,1%, серед
мешканців великих міст – відповідно з 1,3% до 0,9%, серед селян – з 3% до 1,8%.
Найбільшу частину чисельності осіб, рівень доходу яких був нижче
прожиткового мінімуму, становили безробітні, домогосподарки та інші (27%), а
також діти до 18 років – чверть (загалом 4% та 1,7% усіх осіб цих груп
відповідно).
У 2018 році скоротилися частки абсолютно бідних за доходами за
критерієм прожиткового мінімуму в усіх соціально-демографічних групах
населення. При цьому майже в усіх вікових групах (крім осіб віком 20-64 років)
рівень бідності серед жінок був дещо більшим, ніж серед чоловіків.
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Найвищі ризики бідності за вищезазначеним критерієм мали
домогосподарства, які складалися з одного дорослого із дітьми та із дітьми, де є
принаймні один безробітний (по 6%), а також домогосподарства без дітей, де був
хоча б один безробітний (4%).
Частки населення із середньодушовими доходами нижче розміру
фактичного прожиткового мінімуму в середньому за місяць зменшилася у
2018 році порівняно з 2017 роком як по Україні, так і серед міських мешканців в
1,3 раза і становила 28% та 26% відповідно. Серед селян цей показник
скоротився в 1,2 раза і становив 32%. Вартісне значення середньомісячного
розміру фактичного прожиткового мінімуму (3263 грн) збільшилося на 11%.
Найбільш суттєву частину осіб бідних за критерієм за доходами нижче
фактичного прожиткового мінімуму становили непрацюючі пенсіонери (31%),
працюючі особи (30%) та діти до 18 років – чверть (загалом 34%, 18% та 35%
усіх осіб цих груп відповідно).
Найвищі ризики бідності за цим критерієм мають домогосподарства з двох
дорослих із трьома і більше дітьми, домогосподарства з дітьми, де є принаймні
один безробітний та багатодітні (59-55%).
Спостерігалося зменшення рівнів бідності за абсолютним критерієм за
фактичним прожитковим мінімумом в усіх соціально-демографічних групах
населення.
В усіх вікових групах рівень бідності за критерієм оцінки за доходами
нижче фактичного прожиткового мінімуму серед жінок був дещо більшим, ніж
серед чоловіків.
Межа бідності досягла рівня 2621 грн у середньому на одну особу на
місяць і зросла на 16%.
Частка бідних серед сільських домогосподарств становила 32%, серед
міських – кожне п'яте (у великих містах – 14 %, у малих – 29 %), серед
домогосподарств із дітьми – 29% (у т. ч. 52% багатодітних домогосподарств) та
домогосподарств без дітей – 18% (у т. ч. 30% домогосподарств без дітей, у складі
яких був принаймні один безробітний).
Позитивно змінилася ситуація в багатодітних домогосподарствах (рівень
бідності зменшився на 12 в. п.), у домогосподарствах з трьома або більше
дорослими з дітьми (на 2,8 в. п.), в домогосподарствах, які проживають у
великих містах (на 2,7 в. п.), а також у такій вразливій групі домогосподарств, як
домогосподарства із дітьми до 3-х років (на 1,6 в. п.).
Найнижчі рівні бідності характерні для домогосподарств з однієї особи та
домогосподарств з двох дорослих осіб молодше 65 років (відповідно 12% та
11%).
Економічний розвиток країни та її регіонів повинен супроводжуватись
підвищенням соціальних стандартів, рівня та якості життя населення з
одночасним забезпеченням рівних можливостей його доступу до економічних
ресурсів і базових послуг.
Література
1. Гулик Т.В., Малюк О.С., Кербікова А.С., Дрофа Є.А. Прогнозування та
макроекономічне планування. Частина II: Навч. посібник. Дніпро: НМетАУ, 2018. 156 с.
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

56

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

2. Гладун О.М. Нариси з демографічної історії України ХХ століття : Монографія /
О.М. Гладун; НАН України, Ін–т демограф. та соціальн. дослідж. ім. М.В. Птухи. Київ,
2018. 224 с.
3. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх
розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін–т демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2016. 328 с.
4.
Самооцінка
домогосподарствами
України
рівня
своїх
доходів
[Текст]:Статистичний збірник України за 2018 рік // [Державний комітет статистики
України]. К. :Інформаційно-аналітичне агентство, 2019. 78 с.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА
СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНДИКАТОРИ
Бурковська Алла Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування
Бурковська Анна Іванівна, аспірант спеціальності 051 «Економіка»
Миколаївський національний аграрний університет

У масштабі країни проблема продовольчої безпеки тісно пов’язана із
загальною доктриною національної безпеки. З погляду останньої, завдання по
забезпеченню населення продовольством виступає лише одним елементом.
Однак цей елемент фактично можна назвати основним, тому що він у значній
мірі є запорукою внутрішньої соціальної стабільності й стабільності правлячого
режиму у випадку зовнішнього або внутрішнього катаклізму. Активізація
процесів глобалізації, загострення проблем безпеки у багатьох регіонах світу
стають об’єктивними передумовами перегляду стану національної безпеки в
цілому та її основи – економічної безпеки з усіма її складовими. Проблема
забезпечення людства продовольством правомірно посідає одне з чільних місць в
ієрархії глобальних проблем. Продовольча безпека країн є неодмінною умовою і
гарантією збереження її суверенітету й незалежності, забезпечення сталого
соціально-економічного розвитку, формування високих рівня та якості життя
населення, відтворення людського капіталу. Саме тому, дослідження
продовольчої безпеки крізь призму соціальних аспектів розвитку держави
потребує деталізації та ґрунтовного аналізу.
Необхідність забезпечення продовольчої безпеки як складової економічної
безпеки виникає у зв’язку з захистом державних інтересів, таких, як соціальна
стабільність, задоволення потреби в харчуванні, незалежність від імпорту,
розвиток власного виробництва продовольчих товарів, створення резервних
запасів для стабілізації продовольчого забезпечення [1]. Як зазначає
Резникова О. С., продовольча безпека є важливим елементом економічної,
політичної й екологічної безпеки держави, що відіграє провідну роль у
забезпеченні національної безпеки. Відповідно до Римської декларації з
всесвітньої продовольчої безпеки, продовольча безпека являє собою стан
економіки, при якому населенню країни в цілому і кожному громадянину
зокрема гарантується забезпечення доступу до продуктів харчування, питної
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води та інших харчових продуктів в якості, асортименті й обсягах необхідних і
достатніх для фізичного та соціального розвитку особистості, забезпечення
здоров’я, розширеного відтворення населення країни. Крім того, під
продовольчою безпекою держави варто розуміти такий стан економіки, при
якому, незалежно від кон’юнктури світових ринків, гарантується стабільне
забезпечення населення продовольством у кількості, що відповідає вимогам
науково обґрунтованих медичних норм. За такого підходу до розуміння сутності
продовольчої безпеки метою її досягнення є гарантоване й стійке забезпечення
національної економіки сировиною та продовольством [2].
Вирішення питання із поліпшення стану продовольчої безпеки потребує
комплексного підходу та розробки на загальнодержавному рівні відповідної
стратегії, що включатиме заходи організаційно-економічного, нормативноправового, матеріально-технічного, соціального та інформаційного характеру.
Так, згідно методики розрахунку Глобального індексу продовольчої безпеки [3],
існують чотири основних групи факторів, що мають визначний вплив на
забезпечення продовольчої безпеки і, як наслідок, на встановлення соціальної
стабільності у суспільстві.
До групи показників економічної доступності продовольства відносять
наступні індикатори: частку витрат на споживання харчових продуктів у
структурі загальних витрат домогосподарств; частку населення, що знаходиться
нижче порога бідності; валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу
населення; тарифи на імпорт агропродукції; наявність програм з продовольчої
безпеки та доступ фермерів до джерел фінансування.
До групи показників фізичної доступності продовольства відносять
наступні індикатори: достатність пропозиції; середній обсяг пропозиції
продуктів харчування; залежність від постійного надання продовольчої
допомоги; суспільні витрати на інновації та технології в агропродовольчій сфері;
аграрну інфраструктуру (наявність потужностей для зберігання урожаю,
дорожню
інфраструктуру,
портову
інфраструктуру);
волатильність
сільськогосподарського виробництва; ризики політичної нестабільності;
корупцію; здатність до урбанізаційної абсорбції та втрати продовольства.
До групи показників якості та безпечності продовольства відносять
наступні індикатори: різноманітність раціону; наявність стандартів поживності
харчування (дієтологічних рекомендацій; планів та стратегій забезпечення
поживності раціону; моніторингу поживності харчування ); достатність
мікроелементів у раціоні (вітаміну А, заліза в продуктах рослинного і
тваринного походження); якість білків; безпечність їжі (наявність агенції з
контролю і забезпечення безпеки харчових продуктів; відсоток населення, що
має доступ до питної води; наявність державного продовольчого сектору).
До групи показників, що визначають сталий розвиток та збереження
природних ресурсів як складової продовольчої безпеки відносять наступні
індикатори: вплив на зростання температури довкілля, посухи, повені, урагани,
підвищення рівня моря; вплив на якість води (ризик зменшення кількості та
ризик погіршення якості); вплив на землю (ерозія ґрунту; знищення природних
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пасовищ; деградація лісів); вплив на океан (евтрофікація та гіпоксія; морське
біорізноманіття; захист морських територій); чутливість (залежність від імпорту;
залежність від природного капіталу; управління ризиками природних
катастроф); здатність до адаптації (превентивні заходи; наявність національної
системи управління ризиками природних катастроф); демографічні проблеми
(зростання населення; урбанізація).
Таким чином, зміст поняття «продовольча безпека» повинен розкриватися
в системі критеріїв і показників, які дають всебічну характеристику її поточного
стану, динаміки і тенденцій змін. При цьому особливо важливою є наявність
формалізованих індикаторів і критеріїв, за допомогою яких можна якісно та
кількісно оцінити рівень продовольчої безпеки держави та конкретного
регіону [4].
Стратегія продовольчої безпеки, має бути спрямована на: забезпечення
необхідної кількості продовольства за рахунок власного виробництва і при
необхідності – за рахунок імпорту; підтримку стабільності продовольчого
постачання за рахунок скорочення коливань пропозиції і врожайності,
адекватного управління національними запасами продовольства, розвитку
транспортної інфраструктури та систем збуту; забезпечення доступу всіх верств
населення до наявного продовольства. Необхідно забезпечити такі соціальноекономічні відносини, які б гарантували доступ до продуктів харчування всьому
без винятку населенню країни.
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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Голованьов Микта Сергійович, студент 5 курсу спеціальності 051 «Міжнародна
економіка»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Науковий керівник: Ягельська Катерина Юріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри
економіки, обліку і оподаткування ДонНТУ

Залучення вітчизняної економіки до інтеграційних та глобалізаційних
процесів, з одного боку, сприяє розширенню можливостей України щодо
здійснення торговельних операцій на міжнародних ринках, але з іншого –
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2016

2017

104,2

2015

92,8

75,2

2014

74,7

2013

Загальний зовнішній товарооборот млрд. дол.
106,6

140,3

посилює загрозу остаточного витіснення України на периферію світової
економіки як донора сировини та товарів з низькою доданою вартістю.
Мета роботи - дослідити тенденції, визначити закономірності та виявити
ключові проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України.
За останні три роки товарооборот України мав тенденцію до зростання,
склавши на початку 2019 року 104,2 млрд. дол., що на 12,3 % більше
попереднього року, водночас, цей результат все ще нижче показника 2013 року
(140,3 млрд. дол.) [1] (рис. 1).

2018

Рис. 1. Динаміка зовнішнього товарообігу України у 2013-2018 рр.
Крім того, хоча середня вартість тонни експортованих з України товарів за
останні роки піднялася (у 2016 р. з України було експортовано 150,3 млн. т.
товарів, у 2017 р. – 153,2 млн. т., у 2018 р. - 149,1 млн. т.), тонна українського
товарного експорту за підсумками 2018 року коштує 317 дол. проти 776 дол.
ціни товарного імпорту, що свідчить про переважно сировинний характер
українського експорту [1].
Проблемна структура вітчизняного виробництва обумовлює вкрай
негативну структуру експортно-імпортних операцій. Україна здійснює поставки
товарів переважно сировинної спрямованості, або ж тих, що пройшли первинну
технологічну обробку, а імпортує, як правило, кінцевий продукт з високою
доданою вартістю. Так, у структурі експорту вже традиційно останніми роками
виступають лише сировина та напівфабрикати первинної переробки продовольчі
товари, мінеральні та енергетичні ресурси, деревина, метали та вироби з них, ці
галузі складають більше 50% усього експорту України (табл. 1).
Так само в структурі експорту у 2014-2015 роках переважали чорні метали
(36,9% і 34,2% по роках відповідно) та зернові культури (23,9% і 21,2%
відповідно) [1].
Наразі найбільш прибутковими експортними товарами є:соняшниковаолія
(4,113 млрд.дол.), кукурудза (3,506 млрд.дол.), напівфабрикати з вуглеводної
сталі (3,003 млрд.дол.), плаский прокат (2,196млрд.дол.), чавун (1,053 млрд.дол.),
залізна руда та її концентрати(2, 869млрд.дол.), пшениця (3,004 млрд.
дол.).Отже, в структурному плані Україна залишилася з технологічно низьким
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устроєм, де домінують галузі, що виробляють продукцію з низьким рівнем
доданої вартості. Збільшення товарного експорту такої продукції означає, що
Україна зростаючими темпами розпродає свої природні ресурси і використовує
свою робочу силу вкрай неефективно, особливо, якщо враховувати, що імпорт в
країну, навпаки, переважно складається з високовартісної наукоємної продукції.
Таблиця 1 – Структура експорту України у 2018 році [2]
Галузь
Продовольчі товари
Метали та вироби з них
Машини та обладнання
Мінеральні ресурси
Хімічна продукція
Деревина
Інші товари
Текстиль
Енергетичні ресурси
Шкіра та шкіряні вироби

Вартість у млн. дол.
18613
11633
5472
3479
2566
2044
1446
1055
862
165

Частка %
39,3
24,6
11,6
7,4
5,4
4,3
3,1
2,2
1,8
0,3

Головним експортним ринком для вітчизняних товарів за підсумками 2018
р. залишається Росія – на неї припадає 3,654 млрд. дол. експортних поставок, але
цей ринок Україна продовжує втрачати. Також Україна втратила значну частку
на ринках Єгипту, Алжиру, Туреччини та Ірану. Щодо ЄС, експорт товарів з
України до 2018 р. в порівнянні з 2017 р. виріс з 17,5 млрд. дол. до 20,2 млрд.
дол., хоча в деяких країнах ЄС спостерігається зменшення українського
товарного експорту. Водночас, потенціал для зростання зовнішньоторгового
обігу України з країнами ЄС досить слабкий, що обумовлено обмеженими
квотами в сільськогосподарському і недостатніми потужностями в
промислового-виробничій сфері [2].
Очевидно, що для збільшення експорту (не лише його частки, але й
грошового виразу), необхідно самостійно переробляти сировину й експортувати
вже готову продукцію з високою доданою вартістю. Причиною збільшення
частки імпорту, яка витісняє вітчизняні товари, поруч із недосконалою
структурою виробництва, є неконтрольована спрощена система оподаткування,
що дозволяє без повної сплати податків торгувати дешевою імпортною
продукцією у великих обсягах. Вітчизняні виробники, повною мірою сплачуючи
податки, змушені торгувати неконкурентоспроможним за ціною товаром.
Перепоною для становлення вільної конкуренції також є високий рівень
монополізації виробництва. Сам механізм, за яким в Україні проводилася
приватизація, себе не виправдав. Приватна власність для національної економіки
виявилася неефективною, оскільки ґрунтується виключно на дешевизні робочої
сили і не здатна освоювати найбільш перспективні високорентабельні нові ринки
і технології, наприклад, біотехнології, виробництво програмного продукту, яких
не торкнулася криза. В складі зазначеної проблеми в першу чергу увагу слід
зосередити на інноваціях, які, стимулюючи зв’язок економіки з наукою, мають
докорінно змінити структуру виробництва.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
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Науковий керівник: Ягельська Катерина Юріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри
економіки, обліку і оподаткування ДонНТУ

В сучасних умовах глобалізації завданням кожної країни є забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки.
Питання вимірювання конкурентоспроможності національних економік є
досить дискусійним з огляду на значну кількість факторів та інваріантність
їхнього впливу, втім, дуже популярний зараз і найбільш комплексний підхід
засновано на зіставленні країн за рейтингами конкурентоспроможності. Так,
досить показовим наразі вважається індекс глобальної конкурентоспроможності
(The Global Competitiveness Index), що являє собою рейтинг країн світу за
показником економічної конкурентоспроможності в результаті глобального
дослідження
таких
складових:
якість
інститутів;
інфраструктура;
макроекономічна стабільність; здоров’я і початкова освіта; вища освіта і
професійна підготовка; ефективність ринку товарів і послуг; ефективність ринку
праці; розвиненість фінансового ринку; рівень технологічного розвитку; розмір
внутрішнього ринку; конкурентоспроможність компаній; інноваційний
потенціал [1].
Мета роботи – визначення напрямів забезпечення конкурентоспроможності
економіки
України
на
основі
аналізу
індексів
глобальної
конкурентоспроможності.
Аналіз рейтингу складових конкурентоспроможності країн-лідерів
дозволив виявити, що значущими показниками виступають макроекономічна
стабільність, інновації, розвиток фінансового ринку, технологічна готовність,
рівень розвитку бізнесу. Крім того, в забезпеченні конкурентоспроможності
зростає роль гуманітарних чинників (знання, культура, креативність тощо), які
формуються завдяки людському розвитку, адже освітній, інтелектуальний,
творчий, культурний рівень населення безпосередньо пов'язані з конкурентними
можливостями країни.
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Країни-лідери, як показує світовий досвід, що досягли найвищого
показника ВВП на душу населення, мають вільне ціноутворення, відкриту
ринкову економіку, ефективне податкове адміністрування, незалежну судову
систему, але головне, що економічний розвиток цих країн все більше спирається
на накопичення не фізичного, а інтелектуального капіталу та підвищення внеску
в економічне зростання економіки знань.
Країнами-лідерами рейтингу GCI у поточному році визнано Сінгапур,
США, Гон Конг, Нідерланди, Швейцарію, Японію, Германію, Швецію, Англію,
Данію. Україна посіла 85 місце зі 141 країни, поступившись Шрі Ланці,
Аргентині, Північній Македонії, Албанії. Незважаючи на позитивну динаміку
більшості складових конкурентоспроможності (рис. 1), Україна залишається на
транзитивному етапі, серед двадцяти трьох інших економік, наприклад, Ірану,
Алжиру, Єгипту, Кувейту, Азербайджану, Монголії та інших. Суттєво
погіршилися показники України по таких позиціях як охорона здоров’я та
початкова освіта, а також рівень розвитку фінансового ринку. Найкращу
динаміку демонструє показник рівень розвитку бізнесу, збільшившись на 2,87%
до 2016 року.
Умовний поділ пострадянських країн на групи відвів Україні місце в групі
країн-імпортерів енергоносіїв, куди також відносять Вірменію, Грузію, Молдову,
Білорусію. Казахстан та РФ, хоча й різні за рівнем лібералізації та відкритості
економіки, мають однакові конкурентні проблеми на міжнародних ринках
вуглеводнів та інтереси партнерства в сфері паливно-енергетичного комплексу,
що дозволяє віднести їх до спільної, більш прогресивної групи пострадянських
країн разом із Азербайджаном та Туркменістаном. Україна навіть в своїй групі
країн демонструє найбільш повільні темпи позитивних змін [2].

Рис. 1. Динаміка складових GCI України у 2017-2018 роках
Джерело: побудовано на основі [1,3]
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Чітко усвідомлюючи необхідність розробки та реалізації стратегії
швидкого економічного розвитку, Україна залишається сировинним придатком
розвинутих країн. Незважаючи на державні орієнтири на інноваційну модель
розвитку, економіка країни досі спирається на добувну та переробну
промисловості. Дисбаланс між стратегічними задачами соціально-економічного
розвитку країни та наявними можливостями їх вирішення відбивається на
результативності державної активності в найбільш значних для економічного
розвитку секторах.
Згідно з [4, с. 120-121], в межах підвищення рівня глобальної
конкурентоспроможності для України пріоритетними цілями розвитку можуть
стати: підвищення ролі наукових та технологічних факторів у подоланні
кризових явищ у соціально-економічному розвитку; забезпечення стійкого
економічного зростання; створення ефективних механізмів збереження,
використання і розвиток національного науково-технологічного потенціалу;
технологічне переоснащення й структурна перебудова виробництва з метою
створення нових товарів, конкурентоспроможних на світовому та внутрішньому
ринках; збільшення експортного потенціалу за рахунок наукомістких галузей
виробництва і зменшення залежності економіки України від імпорту.
Отже, за умов глобалізації Україна повинна утримувати баланс між
ступенем відкритості національного ринку й економіки та здатністю
продукувати конкурентний інноваційний продукт. З огляду на участь України у
процесах міжнародної економічної взаємодії, забезпечення глобальної
конкурентоспроможності національної економіки може бути досягнуто за
рахунок інноваційного розвитку, підвищення рівня розвитку бізнесу та
активізації інтелектуального капіталу й економіки знань як рушійних факторів
прискореного економічного розвитку.
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ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ МІЖНАРОДНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Янкевич Руслан Анатолійович, студент 5 курсу спеціальності 051 «Економіка»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Науковий керівник: Ягельська Катерина Юріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри
економіки, обліку і оподаткування ДонНТУ

З 1994 року Україна веде активну політику співробітництва з різними
світовими фінансовими організаціями у сфері інвестування та кредитування,
зокрема з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та
Міжнародним валютним фондом (МВФ). Водночас, неоднозначність впливу
наданих коштів на економіку України викликає дискусії щодо необхідності
поглиблення подальшої співпраці.
Мета роботи – проаналізувати структуру зовнішніх фінансових ресурсів
України та визначити ефективність співпраці України з міжнародними
інвесторами.
Співпраця з МБРР здебільшого включала два компоненті: покращення
політичної ситуації та економічної конкурентоспроможності, тобто підтримку
налагодження співпраці з бізнесом, а також підтримку налагодження відносин із
суспільством. Так, починаючи з 2005 р. здійснювалося інвестування проектів
реабілітації гідроелектростанції, підтримки реформи енергетичного сектору та
програми розвитку, проектів з підвищення енергоефективності, покращення
автошляхів та безпеки руху, розвитку міської інфраструктури, підвищення
енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання, модернізації
системи соціальної підтримки населення України, із передачі електроенергії,
поліпшення охороні здоров’я на службі людей, кредитування політики розвитку,
розвиток фінансового сектору, розвитку дорожнього сектору [1] (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка фінансування проектів МБРР поточних проектів розвитку
в Україні
Джерело: побудовано на основі [2]

Аналіз обсягів фінансування дозволяє зробити висновок, що найбільші
обсяги фінансування МБРР спрямовані до дорожнього сектору, сектору
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державного управління, на теплопостачання та енергозбереження, передачу та
розподіл електроенергії, великі гідроелектростанції (рис. 2).
Аналіз фінансування МБРР поточних проектів розвитку України за
тематичним спрямуванням демонструє, що найбільша частка коштів у
загальному обсязі фінансування йде на інфраструктурні послуги для розвитку,
міську інфраструктуру та надання послуг, розвиток фінансового сектора,
системи соціального захисту, зміну клімату (рис. 3).

Рис. 2. Обсяги фінансування
проектів, %

Рис. 3. Обсяги фінансування за
тематичним спрямуванням, %

Джерело: побудовано на основі [2]

Поділ прямих іноземних інвестиції на споживчі, виробничо-технологічні та
венчурні дозволяє констатувати, що здебільшого надані інвестиції відносяться
до споживчих (так звані «інвестицій, що проїдаються»), що свідчить про
використання внутрішнього ринку з метою отримання швидкого прибутку, тоді
як більш раціональним було б направити кошти в сферу науки й інновацій, на
формування економіки знань та підвищення рівня технологічної підготовки
країни до інтеграції в ЄС. Однак за наявних умов вплив прямих іноземних
інвестицій на економічне зростання країни є мінімальним.

Рис. 4. Динаміка кредитування України від МВФ, млрд. дол.
Джерело: побудовано на основі [3]

Щодо кредитування, його обсяги суттєво знизилися, починаючи з 2016
року (рис. 4), що обумовлено не виконанням України вимог МВФ.
Серед основних умов – створення Антикорупційного суду та приведення тарифів
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на газ до ринкового рівня. Слід зазначити, що Україна в 2019 році вже
заборгувала МВФ понад 12 млрд. дол. і ще 332 млн. дол. МБРР і МФК, тобто за
період з 2019-2023 роки Україна повинна виплатити приблизно 20 млрд. дол. за
зовнішнім боргом [3].
Отже, з одного боку, можна простежити позитивні наслідки міжнародного
інвестування та кредитування, наприклад, стабілізація економіки України,
покращення платіжного балансу, підтримка інфраструктури, але з іншого –
нераціональне використання коштів в сучасних умовах глобальної конкуренції,
непрозорість роботи з коштами міжнародних фінансових організацій, зростання
державного боргу.
Література
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Волошанська Анна Василівна, аспірант спеціальності «Міжнародна економіка і
світове господарство»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науковий керівник: Біленко Юрій Іванович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри
міжнародного економічного аналізу і фінансів ЛНУ

Поглиблення міжнародних відносин та фінансової глобалізації призвело до
того, що ринок інвестиційних ресурсів стає все більш конкурентним. Проте
активізація інвестиційних процесів може відбуватися при умові сприятливого
інвестиційного середовища. Погоджуємося з думкою М.З. Мальського,
Ю.І. Біленка, що «необхідність структурної перебудови української економіки як
на державному, так і на регіональному рівнях спричиняє інтенсивне проведення
нової промислово-інвестиційної політики і розробку засад створення нових
робочих місць. Промислова політика повинна визначати механізми, пріоритетні
галузі, в які необхідно здійснювати капіталовкладення з метою переорієнтації
виробництва на потреби масового споживача, забезпечення довготривалого
економічного зростання. Деякі концептуальні положення формування
промислово-інвестиційної політики повинні враховувати певну послідовність
управлінських заходів у короткостроковому та довгостроковому періодах»[1].
Вчені вважають, що на даний час «необхідно врахувати те, що в нас у
більшості
трудомістких
галузей
(харчова,
легка
промисловість,
машинобудування) виробничі можливості недовикористовують, а також нема
вільних коштів для капіталовкладень у технологічну реконструкцію
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виробництва. Повноцінне функціонування існуючих робочих місць можливе за
рахунок певних адміністративних заходів: створення тарифних перешкод для
імпорту продуктів харчування, припинення виробництва нерентабельної
продукції, особливо в металургійній галузі, радикальної зміни організації
менеджменту, маркетингу на цих підприємствах. Одним із можливих способів
фінансового оздоровлення підприємств могло б бути створення груп кризових
менеджерів. Як показує досвід, їх активний тренінг у провідних корпораціях
світу сприяє швидкому та успішному виходові з кризи збанкрутілих фірм»[1].
Аналіз свідчить, що розвиток світогосподарських відносин призвів до того,
що інвестиційний капітал як елемент світової економіки, все більше виконує
роль каталізатора світогосподарських економічних процесів, включаючи
створення робочих місць в промисловості. Ті галузі промисловості, які є
матеріаломісткими та енергомісткими дають майже половину обсягів випуску
продукції, забезпечуючи зайнятість трохи більше, ніж десяти відсотків від
середньоспискової чисельності працівників промисловості, однак ці галузі в
українській економіці користуються державною підтримкою і не відзначаються
значними спадами у виробництві.
Виробництво у машинобудуванні протягом останнього часу різко
скорочується. Проте, такі галузі, як машинобудування, визначають технічний
прогрес у державі, принаймні у середньостроковій перспективі. Для прикладу,
щоб створити робочу місце у паливній промисловості, потрібно витратити
набагато більше коштів, ніж у машинобудуванні. До того ж, в енергетиці та
паливній промисловості кількість робочих місць обмежена. Розвиток цих галузей
прямо залежить від збільшення загального випуску продукції, хоч зростання
виробництва у машинобудуванні не є лімітованим, а може розвиватися шляхом
випуску нових високотехнологічних товарів з новими споживчими якостями, які
не були відомими раніше.
Інвестиційний процес виступає поєднювальною ланкою між виробництвом
і фінансуванням економічних процесів. Як зазначає В.Лаврук, «інвестування – це
не лише рух грошей як інвестиційних ресурсів від одного суб’єкта до іншого, а й
обов’язкове використання як реального капіталу. [2, с. 29-30] Це означає, що
інвестиційний процес виступає головною складовою виробництва, проходячи
стадії від грошового обігу до матеріального виробництва та економічного
зростання. А це може бути реальним, коли є робочі місця і реально функціонує
виробництво.
Практика показує, що іноземний інвестор вкладає гроші не в
машинобудування, а у паливну промисловість та електроенергетику, оскільки
підприємства цих галузей мають гарантований ринок збуту, попит на їх
продукцію є нееластичним, що є позитивним для діяльності будь-якої компанії.
Таким чином можна отримувати стабільний, але невисокий прибуток при досить
низькому рівні ризику. Якщо має місце інвестування у машинобудівні
підприємства, то ризик відразу зростає, рівень складності виготовлення
продукції також зростає, однак появляються можливість значно підвищити
величину доданої вартості порівняно з енерговитратними галузями.
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Важливим є стимулювання державою створення робочих місць у тих
галузях, які працюють на масового споживача, а також розвиток галузей, на
продукцію яких споживач готовий витратити свої валютні заощадження:
житлове будівництво, надання високоякісних рекреаційних послуг,
автомобілебудування, побутова електротехніка тощо. Погоджуємося з
науковцями, [3] що вирішувати дану проблему необхідно в комплексі,
забезпечуючи організацію стабільних та надійних фінансових інститутів,
спрощення доступу фізичних осіб до інвестицій на фондовому ринку.
Виходячи з проведеного дослідження, вважаємо, що в класичній теорій
економічного розвитку нагромаджених заощаджень на основі залучення в
Україні першокласних банків з Європейського Союзу та їх залучення в реальний
інвестиційний процес через фінансову систему держави могли б покращити
фінансове здоров’я країни та служити основою для великого промислового
поштовху у створенні робочих місць в українській економіці.
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ЗАЛУЧЕНИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНСЬКУ
ЕКОНОМІКУ
Ковалевська Аліна Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Дніпровський державний технічний університет
Науковий керівник: Ганзюк Світлана Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
фінансів та обліку ДДТУ

Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української
економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення іноземних інвестицій дає
змогу країні-реципієнту отримати ряд вигод, основними з яких є поліпшення
платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплексне
використання ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження рівня
залежності від імпорту; досягнення соціально-економічного ефекту (підвищення
рівня зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо) [1]. Тому,
важливим є питання постійного моніторингу обсягу залучених іноземних
інвестицій в українську економіку.
Як відомо, інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
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Прямі іноземні інвестиції (скор. ПІІ, англ. Foreign direct investment, FDI) – це
довгострокові вкладення матеріальних засобів компаніями-нерезидентами в
економіку країни (наприклад, з метою організації і будівництва підприємств) [2].
В Україні інвестиційна діяльність регулюється такими нормативно-правовими
актами: Законами «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного
інвестування», «Про захист іноземних інвестицій на Україні», «Про
зовнішньоекономічну діяльність», «Про інститути спільного інвестування»,
Постановами Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про порядок
державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну діяльність за участю
іноземного інвестора» та інші [1].
Для нашої країни, що стала на шлях євроінтеграції і прагне створити
відкриту економічну систему, участь у процесах руху капіталу і як імпортера, і
як експортера є питанням стратегічно важливим. Сьогодні ж участь України в
цих процесах важко назвати активною, а з позицій залучення закордонних
капіталовкладень їй доведеться конкурувати з країнами, ринки яких виявляються
зараз більш привабливими для інвесторів.
Розглянемо обсяг зміни іноземних інвестицій в українську економіку за
2009-2019 рр.

Рис. 1. Зміна обсягу залучених іноземних інвестицій в українську економіку за
2009-2018 рр., млн. дол. США, [3]
Як видно з рисунку, до 2012 року потік залучених іноземних інвестицій мав
тенденцію до зростання, проте, протягом 2013-2014 рр. їх обсяг значно
скоротився у зв’язку із складною політико-економічною ситуацією в країні.
Починаючи з 2015 року ситуація дещо покращилася, проте рівня 2012 року у
обсязі залучених інвестицій 8401 млн. ол.. США так і не досягнуто. Стан справ
у сфері іноземного інвестування нині не відповідає необхідному
відтворювальному рівню, що є своєрідним маркером інвестиційної політики, яка
проводиться країною.
Сьогодні неможливо стверджувати про інвестиційну привабливість
України та ефективність залучення іноземних інвестицій у національну
економіку, проте точно можна стверджувати про значну залежність економіки
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країни від фінансових ресурсів іноземних вкладників.
інвестиційних потоків є незначним за останні роки.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
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Науковий керівник: Сукач Олена Миколаївна, к.е.н, доцент кафедри маркетингу,
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Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Функціонування підприємства як складної, відкритої, динамічної
соціально-економічної системи в сучасних умовах господарювання
супроводжується необхідністю протидії різним групам екзогенних та ендогенних
факторів. Недетермінованість економічного середовища підприємства спричиняє
суттєвий вплив на його економічну стійкість і підприємницький ризик.
Міжнародна господарська практика демонструє
позитивний досвід
інноваційного ризикового господарювання, який призводить до більш
ефективного виробництва. Підприємства стають конкурентоздатними,
домагаються успіху саме на основі інноваційно-інвестиційної економічної
діяльності.
Більшість конкурентних стратегій, що використовуються підприємствами в
боротьбі за споживачів та ринки збуту, передбачають використання інновацій як
найефективнішого та найбільш доцільного шляху у забезпеченні економічної
стійкості. Проте, здійснення будь яких інноваційних проектів передбачає
визначення джерела покриття витрат на його реалізацію та оцінку ефекту від
впроваджених заходів. Тому інвестиційна складова є невід’ємним компонентом
здійснення практичної інноваційної діяльності.
В сучасних умовах зміни зовнішнього середовища є настільки
динамічними, що часто підприємства не можуть якісно та адекватно
відреагувати на ці зміни. Така ситуація актуалізує моніторинг всіх складових
економічної стійкості підприємства та інноваційність у її забезпеченні.
Основною метою інвестиційної діяльності є визначення найбільш
пріоритетного та ефективного, для конкретного підприємства, напряму
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впровадження інновацій. Для того, щоб оцінити вплив інноваційно-інвестиційної
діяльності на економічну стійкість необхідно провести попередній аналіз
складових економічної стійкості та розрахувати її інтегральну оцінку. Це дасть
змогу визначити «слабке місце» та розробити комплекс заходів щодо його
ліквідації.
Інноваційно-інвестиційна діяльність передбачає вкладання коштів у
створення або вдосконалення нових конкурентоспроможних технологій,
продуктів чи послуг, пошук організаційно-технічних рішень виробничого,
адміністративного, комерційного характеру для покращення структури та якості
виробничої і соціальної сфер [4].
З позицій системного підходу впровадження інноваційно-інвестиційної
діяльності на підприємстві передбачає: визнання безперервності інноваційних
процесів як стратегічного пріоритету; приведення організаційної структури
управління підприємства у відповідність до вимог, що зумовлені особливостями
і потребами інноваційно-інвестиційної діяльності; розробку програм
інноваційного переозброєння із визначенням джерел фінансового забезпечення
та їх структури; пошук стратегічних партнерів (потенційні інвестори, виконавці
науково-технічних робіт, споживачі інноваційного продукту); формування
комплексу заходів щодо підвищення технічного рівня [4].
Зважаючи на світовий досвід, необхідно зазначити, що підприємства
економічно розвинутих країн досягають значних успіхів та стійкого рівня
розвитку не на ціновому механізмі конкуренції, а на інноваційних процесах,
пов’язаних з поліпшенням усього виробничо-господарського потенціалу
підприємства.
Впровадження
інновацій
дозволяє
отримати
науково-технічний,
соціальний, екологічний, економічний ефекти, що в своїй сукупності
забезпечують ефективне та стійке функціонування підприємства.
Таким чином, вплив інноваційно-інвестиційної діяльності слід
детермінувати як ефективний спосіб прогресивного розвитку, здобуття
конкурентних переваг, максимізації прибутку та засіб підвищення економічної
стійкості підприємства в довгостроковій перспективі і попередження виникнення
кризових явищ.
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Конкурентоспроможність (КСП) є однією із найважливіших категорій
ринкової економіки. Це багатопланова економічна категорія, що характеризує
можливість та ефективність адаптації підприємства за конкурентних умов.
Підприємству необхідні тривалий час і значні зусилля направлені на досягнення
визначено стратегічного рівня конкурентоспроможності. В даному аспекті
необхідне ґрунтовне розуміння визначення конкурентоспроможності як
економічної категорії.
В сучасній науковій літературі існує дефініція поглядів вчених щодо
поняття КСП. Трактуючи поняття КСП, практично усі автори акцентують увагу
на наявності конкурентних переваг, але при цьому існують розбіжності щодо
розуміння їх переліку та пріоритетності. [1].
Таблиця
1
–
Погляди
вчених-економістів
на
категорію
«конкурентоспроможність»
Автор визначення
Визначення конкурентоспроможності
Ожогов С.І.
Здатність витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам
Ступінь привабливості даного продукту, для здійснюючого реальну
Книш М.І.
покупку споживача
Забєлін
П.В., Здатність приносити прибуток у короткостроковому періоді не нижче
Моісеєва Н.К.
заданого, або перевищення над середнім прибутком
Комплекс споживчих властивостей товару, що визначає його
відмінність від інших аналогічних товарів по ступені й рівню
Грошев В.П.
задоволення потреб покупців і витратам на його купівлю й
експлуатацію
Характеристика товару, що відображає його відмінність від
Кредісов А.И.
аналогічного конкурентного товару як по ступені відповідності
конкретної потреби, так і по витратах на її задоволення
Конкурентоспроможність характеризує те, “наскільки ефективно
В. Стівенсон
компанія задовольняє потреби клієнта порівняно з іншими
компаніями, що пропонують подібний товар або послугу”[17, с.65].
Конкурентоспроможність - це відносна характеристика, яка
відображає відмінності у процесі розвитку певного виробника від
М.О. Ермолов
виробника конкурента як по ступеню задоволення власними товарами,
так й по ефективності виробничої діяльності.
Конкурентоспроможність – це потенціальна або реалізована здатність
Піддубний,
І.О., економічного суб’єкта до функціонування у релевантному
Піддубна А.І.
зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на конкурентних перевагах і
відображає його позицію відносно конкурентів
Сформовано автором на основі [2, 3]

В сучасній теорії та практиці управління конкурентоспроможність є однією
з основних та найбільш фундаментальних економічних категорій. Проведене
дослідження продемонструвало неоднозначність підходів до визначення сутності
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

73

поняття «конкурентоспроможність». Усе різноманіття підходів до трактувань
цієї категорії обумовлюється її суб’єктивністю, яка завдячує своєму існуванню
лише економічній науці та не має об’єктивного матеріального вираження.
Розуміючи відносність категорії «конкурентоспроможність» у всіх її
аспектах, в тому числі й при застосуванні до підприємств, можна стверджувати,
що вона не є сталою характеристикою, а визначає здатність вести успішну
конкурентну боротьбу, протистояти у певний період основним конкурентам та
може бути визначена лише на основі зіставлення окремих характеристик
підприємства з характеристиками інших аналогічних фірм.
Підводячи підсумок, варто відмітити, що в сучасних умовах поняття
«конкурентоспроможність» використовується як для традиційного розуміння
ступеня домінування підприємства на ринку, так і для розуміння
конкурентоспроможності підприємства в якості системної категорії як процес
адаптації до впливу зовнішнього середовища [4].
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–
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143-149.
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Режим
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Брижаха Юрій Миколайович, Шатун В’ячеслав Романович, студенти 6 курсу
спеціальності 073 «Менеджмент»
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Науковий керівник: Лозова Оксана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі

Проблема управління конкурентоспроможністю підприємств малого
бізнесу в ринкових умовах господарювання є комплексною, багатогранною та
надзвичайно складною. Малий бізнес є надзвичайно уразливим до зміни
зовнішнього середовища. Зазвичай власник малого підприємства ризикує не
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

74

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

лише своїм бізнесом, а й особистим майном, оскільки головною особливістю
ведення малого бізнесу є тонка межа між ресурсами підприємства та власника.
Саме тому питання ефективного управління конкурентоспроможністю
підприємств малого бізнесу в ринкових умовах господарювання є актуальним та
своєчасним.
Управління конкурентоспроможністю малих підприємств можна
розглядати у двох аспектах – внутрішньому та зовнішньому. Внутрішнє
управління конкурентоспроможністю здійснюється на рівні підприємства або
групи підприємств, зовнішнє – на регіональному та національному рівнях. При
внутрішньому управлінні конкурентоспроможністю суб’єктами виступають
керівники та менеджери малого підприємства, а об’єктами – процеси
планування, організації, мотивації, координації та контролю економічної
діяльності підприємства [1, с. 95].
В сучасних умовах господарювання в малому бізнесі визначальним для
досягнення успіху в конкурентній боротьби є здатність швидко реагувати на
зміни зовнішнього середовища, можливість оперативно впроваджувати
нововведення
та
здобутки
НТП,
що
сприяють
розвитку
та
конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу.
Зростання та утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності малих
підприємств можливе лише завдяки виявленню та нейтралізації негативних
факторів та стимулюванню дії позитивних, зокрема удосконалення
організаційної
структури,
збалансування
економічного
потенціалу,
впровадження нових технологій. Реалізація внутрішніх і зовнішніх факторів
підвищення ефективності діяльності малих підприємств забезпечить отримання
не лише економічного ефекту, але й соціального та екологічного. Основним
резервом підвищення конкурентоспроможності малого підприємства є
раціональне формування, відтворення та ефективне використання його
ресурсного потенціалу [2, с. 100].
Отже, на основі вищевикладеного можна зробити висновок, що
конкурентоспроможність підприємств малого бізнесу в переважній більшості
залежить від державної підтримки та сприятливого інноваційно-інвестиційного
клімату. Підвищення конкурентоспроможності малого підприємства досягається
шляхом значних зусиль власників, які досить часто виконують функції і
мотивації, і організації, і планування та контролю. Незважаючи на те, що малі
підприємства є невеликими за обсягом, але в сукупності саме від них залежить
конкурентоспроможність національної економіки в цілому.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Лойтра Владислав Віталійович, курсант 3-го курсу спеціальності 081 «Право»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Науковий керівник: Паршин Юрій Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри
фінансово-економічної безпеки ДДУВС

У сучасній економіці України найбільш актуальною проблемою є
заохочення економічного підйому та знаходження умов для сталого державного
розвитку на основі зростання конкурентоспроможності регіонів [1]. Науковці
виділяють щільний зв’язок конкурентоспроможності підприємств з
регіональною економічною безпекою [2, С. 141].
Проблема конкурентоспроможності підприємств в контексті економічної
безпеки держави є актуальною та потребує подальших досліджень. Такі
дослідження проводяться як закордонними вченими так і вітчизняними серед
яких можна назвати В. Бєлокурову, Н. Гук, К. Єфремову, В. Мунтіяна,
О. Новікову, Р. Покотиленко, О. Судакова, В. Ткаченко та інших.
Конкурентоспроможність вважається інформативним показником розвитку
сучасного ринку, в той же час економічну безпеку можна назвати базовою
основою розвитку стійкої конкурентної переваги будь-якої великої компанії.
Рівень економічної безпеки підприємства сьогодні повинен бути таким, щоб він
міг забезпечити стійке положення підприємства на цільовому ринку, а також
сталий розвиток і впровадження інновацій на підприємстві.
До числа потенційних загроз підприємствам можна віднести наступні:
корупційна складова при розподілі великих держзамовлень; загроза зростання
соціальної напруженості, що може проявитися як невдоволення і недовіри до
владі, виникненні несанкціонованих мітингів, масових виступів тощо. Ці
фактори здатні значно погіршити стан великих галузей економіки;
Недолік кваліфікованих кадрів, в тому числі управлінських, інженерних,
неграмотність окремих співробітників щодо таких понять, як комерційна
таємниця, інформаційна та економічна безпека підприємства, на якому вони
працюють, здатні підірвати імідж будь-якої організації, а також завдати шкоди
розвитку підприємства.
Зазначимо, що основним змістом безпечного функціонування підприємства
є формування засад системи управління підприємством, спрямованої на
створення умов для стабільного функціонування та на систематичне задоволення
потреби підприємства у безпеці на всіх стадіях його життєвого циклу. Як і будьяка інша концепція управління, концепція безпечного функціонування оперує
власним понятійним апаратом, до складу якого входять «загроза», «криза»,
«ризик» та ін. Деякі дослідники вважають, що економічна безпека підприємства
є основою для забезпечення стабільності функціонування підприємства,
стійкості та прогресивності розвитку, а це визначальні риси функціонування
економіки підприємства [3].
Стійкість підприємства – це стан, при якому забезпечується високий
результат його функціонування за рахунок швидкого реагування на вплив
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зовнішнього і внутрішнього середовища. А якщо підприємство не розвивається,
то воно втрачає можливість пристосування до навколишнього середовища, в
якому знаходиться.
Підхід до економічної безпеки як до забезпечення високої
конкурентоспроможності передбачає здатність підприємства ефективно
протидіяти загрозам, однак такий підхід до даної категорії в умовах стабільності
та урегульованості ринку має обмежене застосування.
У рамках даного підходу науковці визначають економічну безпеку
підприємства як такий стан суб’єкта господарювання, при якому він при
найбільш ефективному використанні корпоративних ресурсів досягає
запобігання послаблення чи захисту від ймовірних небезпек та загроз чи інших
непередбачуваних обставин та в основному забезпечує досягнення цілей бізнесу
в умовах конкуренції та господарського ризику.
Актуальність питання конкурентоспроможності питання пов’язана ще з
тим, що зростання агресивності конкурентного середовища, розвиток
інформаційних технологій відбуваються швидкими темпами. Така тенденція з
кожним роком тільки посилюється, а на думку окремих фахівців сьогодні для
підтримки конкурентоспроможності продукту на перший план виходить не
аналіз ринків і маркетингова стратегія, а промислове шпигунство. Сучасний
бізнес активно застосовує конкурентну розвідку з метою отримання більш
інформативного профілю конкурентів.
Значна частина бізнес-процесів на підприємствах здійснюється за
допомогою комунікаційних інтернет-технологій, наприклад здійснення оплати за
продукцію, переказ коштів за матеріали, пересилка технологічної документації
тощо, а тому підприємства підпадають під кібератаки, в тому числі конкурентної
розвідки. Ці явища створюють підприємствам певні загрози: ринкові кризи
істотно впливають на весь комплекс господарських зв’язків між учасниками
ринку; багато, особливо великі, підприємства, банки часто відчувають у своїй
діяльності конфлікт інтересів.
Також як інструмент боротьби з конкурентами є поширення неправдивої
інформації про підприємство, оскільки клієнти гостро реагують на такий
важливий показник надійності фірми, як ділова репутація. Як відомо негативні
чутки в ЗМІ або Інтернеті щодо конкретного підприємства можуть надовго
зіпсувати його ділову репутацію.
Конкурентна розвідка комерційного підприємства включає безліч різних
методик, аналізує та мониторить велику кількість об’єктів. В умовах
динамічного розвитку ринкового середовища існує потреба в оперативному
отриманні інформації щодо підприємств-конкурентів, а тому тривалість
розвідувального процесу повинна бути мінімальною.
Серед технологій отримання відомостей про підприємство-конкурента
набув поширення так званий метод опитування «під чужим прапором», суть
якого полягає в такому: залучення «таємного покупця» з метою отримання
інформації про знижки та повний перелік продукції і послуг підприємства;
використання гучних імен і назв в якості замовників маркетингових досліджень;
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телефонне опитування від імені «таємного» клієнта; збір інформації від уявленьних співробітників підприємств-конкурентів тощо.
Таким чином можна зазначити, що незважаючи на посилення заходів
безпеки, простежується стійка тенденція до зростання незаконного отримання
закритої інформації від підприємства, вчинення злочинних шахрайських дій з
ресурсами підприємства-конкурента.
Підводячи підсумок розгляду проблеми, можна погодитися з висновком,
що назріла необхідність у створенні спеціальних підрозділів по боротьбі з
високотехнологічними злочинами як всередині служби безпеки підприємств, так
і в органах МВС. Такі підрозділи повинні активно користуватися новітніми ITтехнологіями в сфері оперативного пошуку і припинення кібератак.
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Зі стрімким розвитком зовнішнього середовища та нестійкістю економіки в
Україні, підприємства натрапляють на велику кількість загроз щодо своєї
діяльності. Дані загрози мають різний характер, такий як: фінансовоекономічний, кадрово-інформаційний, виробничо-господарський, соціальний та
комерційний. Доречним буде зауважити, що перед підприємством виникає
важливе завдання, а саме забезпечення його економічної безпеки, що передбачає
ефективність його функціонування шляхом усунення загроз, стабільну діяльність
за рахунок управління всіма ланками його діяльності та процесами бізнесу, що
змінюються несприятливими соціально-економічним та політичним становищем
в країні.
Економічна безпека підприємства – це захист діяльності підприємства від
впливу негативних чинників зовнішнього середовища, а також здатність швидко
запобігати дії різноманітним загрозам чи пристосуватися до існуючих умов, які
не позначаються несприятливо на його функціонуванні [3]. Також, економічна
безпека підприємства характеризується найбільш ефективним використанням
ресурсів, які забезпечують стабільну діяльність підприємства. Необхідність
постійного забезпечення економічної безпеки обґрунтовується об’єктивно
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наявним для будь-якого підприємства принципом забезпечення стабільності
функціонування та успішного досягнення найважливіших цілей своєї діяльності.
Слід виділити низку наявних чинників, від яких залежить механізм
забезпечення економічної безпеки підприємства. До них можна віднести не
тільки кризові явища в економіці, стихійні лиха, непередбачувані зміни відносно
кон’юнктури ринку, некомпетентності управлінського персоналу, а також і
невиконання партнерами, замовниками або клієнтами своїх зобов’язань з
приводу оплати договору чи зміни умов контракту. З цього можна зробити
висновок, що на забезпечення економічної безпеки впливають різноманітні
чинники, тому потрібно чітко розділяти можливості та використовувати
системний підхід, обґрунтовувати можливості здатності бути об’єктивними чи
суб’єктивними,
внутрішніми
та
зовнішніми,
економічними
або
позаекономічними [2].
Найчастіше виділяють три складові економічної безпеки підприємства для
усунення внутрішніх загроз на підприємстві: техніко-технологічна, фінансова,
кадрова (інтелектуальна).
До техніко-технологічної складової можна віднести відповідність
технологій і устаткування, які застосовуються на підприємстві, сучасним
світовим аналогам з точки зору оптимізації витрачених ресурсів. Загрозами цієї
складової є: фізичне й моральне зношення техніко-технологічної бази
(використання застарілого обладнання, часті аварійні простої, вихід конкурентів
на ринок з новими або більше дешевими товарами, поява нових напрямів
технологічного розвитку галузі).
Кадрова (інтелектуальна) складова – дієве керування персоналом,
збереження й розвиток інтелектуального потенціалу підприємства. До загроз
можна віднести: недостатня кваліфікація персоналу, низька результативність в
роботі, а також управління інтелектуальною власністю відбувається не в повній
мірі (відсутність патентів і ліцензій, недостатнє заохочення працівників).
Фінансову складову можна охарактеризувати як досягнення найбільш
ефективного використання ресурсів в організації. Можемо виокремити такі
загрози: неефективне фінансове планування й управління активами, погана
цінова політика, неправильно обрана ринкова стратегія, різка зміни курсів валют,
несприятливі законодавчі акти, стихійні лиха, страйки та інші форс-мажорні
обставини [4].
Для усунення загроз та забезпечення ефективного функціонування
підприємства можливо при своєчасному реагуванні на зміни в зовнішньому та
внутрішньому середовищі, проведення комплексного аналізу та дотримуватися
таких заходів.
По-перше, регулярно проводити загальностратегічне прогнозування та
планування економічної безпеки підприємства за функціональними складовими;
формування необхідних в повному обсязі корпоративних ресурсів,таких як
капітал, персонал, права інформації, технології та устаткування. До цих заходів
доречно віднести наступні дії: довгострокове стратегічне планування фінансово-

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

79

господарської діяльності підприємства та перегляд нормативної бази, для повної
правової захищеності діяльності.
По-друге, забезпечувати загально-тактичне планування економічної
безпеки за функціональними складовими – це тактичне планування фінансовогосподарської діяльності підприємства, якісне управління фінансовими активами
підприємства та розробка технологічної стратегії розвитку та перспектив.
По-третє, вчасно здійснювати функціональний аналіз рівня економічної
безпеки (загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки; всебічне
правове забезпечення діяльності підприємства; здійснення процесу планування
та управління персоналом має охоплювати організацію системи підбору кадрів,
мотивації праці робітників, забезпечуючи їх соціальними благами).
Цей перелік заходів буде сприяти підвищенню рівня забезпечення
економічної безпеки підприємства та дасть нові можливості стабільного
розвитку й ефективного функціонування в умовах динамічного конкурентного
середовища, стрімкого розвитку економіки та певної нестабільності на ринку.
В результаті проведеного дослідження виявлено низку чинників, від яких
залежить забезпечення економічної безпеки підприємства. Були розглянуті
загрози, які створюють негативні проблеми саме для економічної безпеки
підприємства та руйнують і погіршують його цілісне функціонування на ринку.
Тому управлінському персоналу підприємств потрібно здійснювати активний
пошук нових інноваційних методів і різних шляхів удосконалення механізму
забезпечення економічної безпеки підприємства. Запропоновано заходи, які
створять можливості для підвищення рівня економічної безпеки підприємства та
сприятимуть розвитку підприємства в сучасних умовах.
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Складна економічна ситуація в країні, кризові явища, жорстка конкуренція,
високий рівень невизначеності та нестабільність умов функціонування сучасних
підприємств загострюють питання забезпечення їх довгострокового ефективного
існування. Знешкодити або зменшити дію дестабілізуючих факторів в діяльності
підприємств можливо шляхом формування відповідної до вимог часу системи їх
економічної безпеки.
Зміст економічної безпеки є комплексним та охоплює практично всі
функціональні області діяльності підприємства. Узагальнюючи надані різними
авторами визначення економічної безпеки, можна охарактеризувати її як стан
захищеності життєво важливих інтересів підприємства від недобросовісної
конкуренції, протиправної діяльності, здатність протистояти зовнішнім та
внутрішнім загрозам, зберігати стабільність функціонування та розвитку
відповідно до встановленої місії та визначених цілей.
Формування економічно безпечних умов функціонування є необхідним для
організації будь-якої галузі. Надзвичайно актуальним постає таке завдання і
перед транспортними підприємствами, оскільки транспортна галузь в Україні, як
і більшість інших секторів економіки, переживає не найкращі часи, і як
інфраструктура, яка дісталася Україні від СРСР, застаріла та потребує
оновлення. Особливістю транспортної галузі є те, що на транспорті безпека
виробництва та стійкість підприємства, властивість продукції, забезпечення
безпеки життя, здоров’я та майна громадян об’єднані в єдиний контекст.
В цілому, економічна безпека транспортної галузі України формується під
впливом чотирьох рівнів: на мікрорівні здійснюється діяльність підприємств
транспортної галузі, які забезпечують розвиток регіонів, формування
економічного середовища мезорівня; на макрорівні держава забезпечує
управління економічною безпекою транспортної галузі; мегарівень відображає
взаємовигідне економічне співробітництво між державами, в тому числі завдяки
роботі транспортних галузей країн [1, с.124].
Підприємства транспортної сфери при відсутності належної уваги до
моніторингу рівня економічної безпеки, можуть завдати шкоди, як власному
середовищу функціонування, так і вплинути на економічну ситуацію цілого
регіону.
При поєднанні принципів створення економічної безпеки і вимог існування
відповідного рівня формується необхідне середовище економічної безпеки
транспортної галузі. При цьому до дестабілізуючих чинників економічної
безпеки транспортної галузі відносять соціальні, техніко-технологічні, природні
та фактори невизначеності середовища.
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Слід відзначити, що зовнішнє та внутрішнє середовище, з одного боку, є
джерелом загроз та небезпек в діяльності транспортного підприємства, а з
іншого, – джерелом можливостей та сприяє прояву його сильних сторін.
Можливості та загрози взаємопов’язані: можливість, якою не скористалась
транспортне підприємство, але якою скористався конкурент, створює додаткові
загрози. І навпаки: загроза, якій транспортна компанія змогла протистояти,
відкриває перед нею нові можливості [2, с. 33].
Формування умов економічної безпеки транспортного підприємства є
завданням стратегічного рівня. При цьому, під стратегією економічної безпеки
розуміють розрахований на довгий період часу план дій по її забезпеченню.
Такий план має розкривати такі три аспекти:
план миттєвих дій, згідно з яким система економічної безпеки
підприємства реагує на несподівані реальні загрози його діяльності;
план попереджувальних дій, згідно якого підприємство завчасно проводить
роботи по виявленню та прогнозуванню впливу і наслідків потенційних загроз;
план компенсаційних дій, відповідно до якого підприємство зможе
компенсувати втрати у разі реалізації загроз безпеці [3].
Стратегія економічної безпеки транспортного підприємства має бути
узгоджена з функціональними стратегіями: інноваційною, ресурсною,
інвестиційною, маркетинговою. Реалізація стратегії економічної безпеки
відбувається за допомогою формування системи економічної безпеки, яка є
функціонально визначеною сукупністю об’єктів, суб'єктів, інститутів, механізмів
та засобів її забезпечення. Об'єктами економічної безпеки виступають як
економічна система загалом, так і її різні складові: кадрова, фінансова,
інформаційна, ресурсне забезпечення [4].
Суб'єктами економічної безпеки на різних рівнях виступають держава та її
інститути (міністерства, відомства, податкові й митні органи, біржі, фонди і
страхові кампанії), а також підприємства, установи й організації як державного,
так і приватного сектора економіки.
Важливим завданням в системі економічної безпеки є оцінка її рівня.
Джерелами інформації для аналізу і оцінки в системі економічної безпеки
можуть бути: каталог факторів ризику і ризикових ситуацій; особистий досвід
керівників підприємства та фахівців; прогнозна інформація; матеріали ревізій,
аудиту, перевірок податкової служби, лабораторного і лікарсько-санітарного
контролю, пояснювальних і доповідних записок, нарад, листування; дані
бухгалтерського обліку і звітності; статистичні дані; відомості про конкурентів,
партнерів, постачальників і споживачів; матеріали маркетингових досліджень
про стан ринку; відомості правоохоронних органів щодо кримінальної
обстановки; дані щодо економічної, політичної, демографічної і т.д. ситуації в
країні і регіоні; платоспроможність покупців тощо.
Таким чином, підтримання високого рівня економічної безпеки в сучасних
умовах є проблемою для всіх організацій незалежно від форм власності, виду
діяльності. Ринкові умови функціонування економіки як базового джерела
виникнення економічних ризиків та загроз, небезпек та непередбачуваних
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ситуацій ставлять керівників перед необхідністю сфокусувати увагу на
управлінні економічною безпекою підприємства, враховуючи його галузеві
особливості та специфіку діяльності. Перелік завдань, що вимагають вирішення
при побудові системи управління економічною безпекою, досить широкий і має
враховувати специфіку транспортної сфери.
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Бодня Дмитро Андрійович, студентка 6 курсу спеціальності 076 «підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»
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Визначення мети дослідження передбачає встановлення проблем, які
повинні бути вирішені. Проблема полягає в тому, що велика кількість
вітчизняних підприємств не можуть зайняти міцну позицію, а іноді і навіть
знайти своє місце, на українському ринку, не кажучи вже про зовнішні ринки,
оскільки вони не можуть реалізувати свою продукцію (відсутні ринку збуту), це
призводить до нестабільності у роботі підприємств і ні про який рух вперед вже
не може йти й мови. Підприємства просто вимушені боротися за виживання.
Таким чином, головна мета це - дослідження конкурентоздатності продукції як
економічної категорії у комплексі з вивченням процесів організації виробництва
і збуту продукції на підприємстві, аналіз її факторів і встановлення шляхів її
підвищення.
Оскільки конкурентоспроможність - це ключ до ринкового успіху товару і
його виробника, а рішення проблеми конкурентоспроможності - найскладніше
завдання в діяльності будь-якої фірми-товаровиробника, що вимагає погодженої
цілеспрямованої роботи всіх підрозділів при лідируючій ролі служби
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маркетингу, особливим напрямком діяльності фірми є розробка стратегічних
підходів до рішення цієї проблеми.
По-перше, конкурентоспроможність будь-якого товару визначається
сукупністю тільки тих його властивостей, які становлять інтерес для покупця й
забезпечують задоволення даної потреби, а інші показники, що виходять за
зазначені рамки, при оцінці враховуватися не повинні, тобто показники
продукції, що відображають її ефект для виробника, часто не становлять інтерес
для споживача. Таким чином, у найбільш загальному випадку можна
затверджувати, що споживача не цікавлять умови проектування, виробництва й
транспортування товару до надходження його па ринок, а безпосередню цінність
становлять лише споживчі властивості, яким би шляхом вони не були досягнуті.
По-друге, необхідним елементом визначення рівня якості продукції є
порівняння з деяким базовим зразком. З огляду на важливість такого зразка, його
вибір може виявитися досить проблематичним. Якщо ж говорити про
конкурентоспроможність, то для її оцінки необхідно визначити параметри
аналізованого виробу, товару-конкурента і рівень, заданий запитами й
перевагами споживачів, а потім порівняти отримані показники.
По-третє, більше обґрунтованою є оцінка якості і наступне порівняння
об'єктів з урахуванням не тільки призначення та області застосування, але й
основних конструктивних і технологічних особливостей. З позицій же
конкурентоспроможності, де за базу береться задоволення конкретної потреби,
можливе зіставлення виробів, що різняться по елементній базі, принципу
функціонування, технології виготовлення, але різні способи, що представляють,
задоволення однієї й тієї ж потреби. Наприклад, при порівнянні технічних
об'єктів не має значення фізичний ефект, закладений у принцип дії устрою, його
схема й конструкція, а цікаві лише технічні характеристики, ціна й т.д.
По-четверте, аналіз якості, виконаний відповідно до діючих нормативних
документів, ще не дає оцінки ступеня конкурентоспроможності продукції.
Остання визначається в процесі збуту, тобто залежить від реакції покупця.
Конкурентоспроможність
визначається
сукупністю
споживчих
властивостей продукції, необхідних і достатніх для того, щоб вона в певний
момент часу могла бути реалізована за порівняними цінами на конкретному
ринку. Споживчі властивості – це характеристики товару, спрямовані на
задоволення вимог споживача, які він пред’являє до товару з урахуванням умов
його використання за призначенням. Самий високоякісний товар може не знайти
покупця, виявитися неконкурентоспроможним, якщо він не відповідає умовам
споживання. Якість товару втрачає значення, якщо товар вийшов з моди. Інакше
кажучи, якість товару, продукції не залежить і не змінюється від умов його
використання (зрозуміло, якщо вони не порушуються). Корисність же товару при
тій же якості в одних умовах може виявитися високою, в інших - відносно
низькою, у третіх – товар виявляється просто марним. У цьому полягає головне
розходження якості та споживчої вартості, що складає основу
конкурентоспроможності продукції (товару). Покупець звичайно купує товар не
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тому, що він високої якості (хоча це теж важливо при відповідних умовах), а
тому, що даний товар здатний задовольнити ті або інші потреби покупця [1].
Вихідною умовою планування і створення конкурентоздатної продукції є
виявлення на основі маркетингових дослідженні переваги споживачів,
визначення кількісних значень техніко-економічних показників, досягнення яких
необхідно для задоволення потреб певних сегментів ринку і для забезпечення її
переваг у порівнянні з аналогічною продукцією інших постачальників. При
цьому часто вирішальну роль грають такі фактори, як престиж фірми-виробника,
патентоспроможність, патентна чистота продукції, впевненість споживача в
можливостях виробника забезпечити стабільну якість всієї продукції, що
поставляється на ринок, її збереження протягом тривалого часу використання,
строк і надійність гарантії, доступність і рівень сервісного обслуговування.
При великій кількості факторів, що впливають на конкурентоспроможність
товару на ринку, пріоритетну роль грають, як правило, наступні:
1) його якість в аспекті корисності для потенційного покупця. Корисність
товару – здатність задовольнити вимоги, пропоновані до даного типу й виду
товару з боку споживача;
2) ціна товару. Очевидно, що при рівній корисності покупець віддасть
перевагу більш дешевому товару. Але може придбати й більш дорогий товар,
якщо він виявиться для нього більше корисним. Виняток тут становлять
престижні або статусні товари, придбання яких необхідно для підтримки певного
соціального статусу покупця;
3) інновативність продукції, тобто введення важливої для покупця новизни
у виріб, що відрізняє його оригінальністю (ексклюзивністю) від інших
аналогічних виробів, що є присутніми на ринку [2].
Щоб задовольнити свою потребу, покупцеві недостатньо придбати товар.
Якщо це технічно досить складний виріб, то покупцеві доведеться нести витрати
по експлуатації (оплачувати споживану енергію, запасні частини, поточний
ремонт, матеріали і т.п.), оплачувати (якщо це продукція виробничого
призначення) працю обслуговуючого персоналу, нести витрати на його
страхування, навчання і т. д.
Висновки. Головною метою існування кожного підприємства є саме
задоволення потреб споживачів. Але вимоги відносно якості продукції постійно
зростають. Тому, враховуючи таке зростання, в тому числі відносно промислової
продукції, а також економічну інтеграцію на всіх рівнях, тільки виробництво
конкурентоспроможної продукції може дати змогу підприємству зберігати
стабільність, а підвищення конкурентоспроможності – сприяти його активному
розвитку. І це дає змогу стверджувати, що в сучасних умовах саме проблема
шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції виходить на перший
план при вирішенні питань стратегічного розвитку підприємства і економіки
країни в цілому. У роботі було досліджено питання конкурентоспроможності
продукції, включаючи основні її фактори, забезпечення якості в процесі
виробництва, організацію збуту, як стадії прояву конкурентоспроможності, та
розглянуто шляхи її підвищення.
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Сьогодні, в умовах розвитку ринкової економіки України, на підвищення
конкурентоспроможності підприємства суттєво впливає активізація інноваційної
діяльності, за допомогою якої здійснюються прогресивні структурні зрушення й
забезпечується сталий соціально-економічний розвиток держави. Будь-яким
організаціям або підприємствам потрібні постійні нововведення, так як саме
вони забезпечують їм виживання на ринку з високим рівнем конкуренції.
Однак, в умовах впровадження у виробництво комплексу інновацій для
виготовлення наукоємної продукції не завжди досягається позитивний результат,
зокрема, на стадії впровадження інновацій та виготовлення деяких
експериментальних зразків продукції з підвищеними показниками якості
спостерігається неефективне використання виробничих ресурсів. Проведені
дослідження свідчать, що теперішній стан регулювання інноваційної діяльності в
Україні поки що не відповідає сучасним вимогам і не має необхідної
комплексної методологічної основи.
У зв’язку з цим з метою забезпечення відповідного рівня
конкурентоспроможності підприємства має бути сформована система
менеджменту, спрямована на впровадження інновацій.
Система менеджменту, спрямована на інновації поєднує економічні,
мотиваційні, організаційні й правові засоби, методи і форми управління
інноваційною діяльністю конкретного об'єкта управління з метою отримання
економічних результатів. Доцільно створити ієрархічну організаційна структура,
до складу якої входять спеціалізовані підрозділи управління, керівники різних
рівнів, які наділяються повноваженнями на прийняття та реалізацію відповідних
управлінських рішень і несуть відповідальність за їх результати [1].
Система менеджменту має складатися з двох ланок: керуючої і керованої
підсистем, зв’язок між якими відбувається за допомогою руху інформації.
Суб’єктом управління в системі менеджменту є менеджери і спеціалісти різного
рівня залежно від об’єкта управління. Об’єктом управління є інноваційні
процеси та економічні відносини між учасниками ринку інновацій [2].
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Основним науковим підходом, який дозволить ефективно впроваджувати
інновації слід вважати синергетичний підхід, який має поєднати основні складові
елементи системного підходу до виробництва, економічного підходу до оцінки
ефективності інновацій та функціонування виробничої системи, а також
ресурсного підходу до визначення умов раціонального використання
виробничих ресурсів.
Процес забезпечення ефективності впровадження інновацій пропонуємо
розглядати як метод пошуку найкращих управлінських рішень та прийняття цих
рішень з використанням комплексу економіко-математичних моделей.
Таким чином, має бути забезпечена взаємодія всіх компонентів системи,
цілісність, узгодженість із місією і цілями підприємства, гнучкість до змін
середовища, багатоаспектність, що реалізується через здатність до
переналагодження.
Основними цілями такої системи менеджменту має бути забезпечення
довгострокового функціонування бізнес-процесів на основі ефективної
організації всіх його складових елементів і систем та виготовлення
конкурентоспроможної інноваційної продукції, технологій найбільш ефективним
шляхом [3].
Відповідно до цілей слід сформувати завдання системи менеджменту,
спрямованої на забезпечення інноваційного розвитку, а саме:
формування стратегії інноваційного розвитку та механізмів щодо її
здійснення;
розробка планів інноваційного розвитку, інноваційних проектів та програм;
формування структури управління інноваційною діяльністю;
запровадження моніторингу виконання етапів, стадій інноваційного
процесу в часі та синхронізацією всіх видів економічної діяльності;
розробка ефективної кадрової політики, створення творчої атмосфери та
мотивації до ефективної інтелектуальної праці;
комплексне формування та створення умов ефективного використання
інноваційного потенціалу підприємства.
організація і кооперація інноваційних програм, прискорення їх
розроблення;
Практика функціонування провідних компаній розвинутих країн світу
показує, що їх успіхи пов'язані саме з розробленням цілісної системи управління
інноваціями, яка перебуває в постійному і неперервному розвитку відповідно до
змін як самої організації, так і зовнішнього середовища. У цих компаніях
створюється така інноваційна структура і культура управління, у якій напрями
інноваційного розвитку інтегруються в загальні стратегічні плани, що пов'язані з
постійним розробленням конкурентоспроможної інноваційної продукції та
створенням нових сфер бізнесу.
Однак, дослідження свідчать, що сьогодні існують проблеми, які не
дозволяють забезпечити ефективність впровадження інновацій, поряд з якими
відсутність фінансування програм з інноваційної діяльності; неквапливе
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впровадження нововведень у техніці виробництва; низький рівень охорони
розумової власності [4].
Основними шляхами покращення інноваційної діяльності можуть бути:
підготовка висококваліфікованих кадрів, які зможуть забезпечити розвиток
інноваційної сфери; підтримка умов упровадження інновацій переважно
вітчизняними вченими; створення сприятливого для інновацій мікроклімату;
грамотний розподіл фінансових джерел на різні сфери розвитку науковотехнічного прогресу; створення законів і нормативів упровадження інновацій;
розроблення планів щодо фінансування підприємств для результативного
впровадження інновацій.
Отже, ми можемо зробити висновок, що система менеджменту, спрямована
на впровадження інновацій розглядається як система управління, що активно
впливає на підприємницьку діяльність, має забезпечити ефективний розвиток
інноваційної, інвестиційної, соціально-економічної, політичної діяльності як
окремої організації, так і країни загалом. Управління нововведеннями є головним
завданням підприємницької діяльності, необхідною умовою успішного бізнесу,
оскільки
саме
нововведення
сприяють
підвищенню
якості
та
конкурентоспроможності продукції.
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У господарській діяльності комерційної організації основними питаннями є
постачання, розподіл і збут (реалізація) готової продукції. Збут готової продукції
передбачає вироби, роботи і послуги, які можуть бути запропоновані ринку як
товари. При наявності твердої конкуренції головне завдання системи управління
збутом – забезпечити завоювання і збереження організацією кращої частки
ринку і домогтися переваги над конкурентами. Збут продукції повинен
розглядатися через призму ринкового попиту і пропозиції. Для виживання в
ринкових умовах вітчизняні підприємці повинні пропонувати те, що продається,
а не продавати те, що вони виробляються.
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Особливості формування збутової політики підприємства розглянули в
численних роботах зарубіжних і вітчизняних вчених і фахівців, таких як,
Г. Азоев, І. Акулич, Г. Армстронг, В. Войленко, А. Воронов, В. Гончарук,
А. Длігач, Ф. Катіч, Н. Писаренко, А. Ковальов, Ф. Котлер, Ф. де без Тріас,
В. Хруцкий, І. Корнєєва та багато інших.
Мета дослідження – визначити головні механізми забезпечення управління
збутом на підприємстві в умовах сучасного розвитку економіки.
Під збутом розуміють комплекс процедур просування готової продукції на
ринок (формування попиту, отримання і обробку замовлень, комплектацію і
підготовку продукції до відправлення покупцям, відвантаження продукції на
транспортний засіб і транспортування до місця продажу або призначення) і
організацію розрахунків за неї (встановлення умов та здійснення процедур
розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію). І. К. Беляєвський
підкреслює, що головна мета збуту – реалізація економічного інтересу
виробника (отримання підприємницького прибутку) на основі задоволення
платоспроможного попиту споживачів [2, c. 7]. Незважаючи на те, що збут – це
завершальна стадія господарської діяльності товаровиробника, в ринкових
умовах планування збуту передує виробничій стадії або стадії закупівлі і полягає
у вивченні кон’юнктури ринку і можливостей підприємства пропонувати, а
також у складанні планів продажів, на основі яких повинні формуватися плани
постачання. Не можна не погодитись із О. О. Хартман, що грамотно побудована
система
організації
і
контролю
збуту
здатна
забезпечити
конкурентоспроможність компанії [4, с. 17].
Процес організації збутової діяльності на підприємстві доцільно
розглянути як такий, що складається із двох напрямків: по–перше, він повинен
забезпечити оптимальне сполучення та ефективне використання усіх видів
економічних ресурсів для отримання фінансових результатів від виробничо–
збутової діяльності; по–друге, процес організації через реалізацію функцій
управління повинен координувати та контролювати збутову діяльність.
Київські вчені вважають, що формування збутової політики організації – це
основа вдосконалення її системи збуту. Під збутовою політикою організації
(підприємства) в найбільш широкому сенсі слід розуміти вибрані її керівництвом
сукупність збутових стратегій маркетингу (стратегії охоплення ринку,
позиціонування товару і т.д.) і комплекс заходів (рішень і дій) з формування
асортименту продукції, що продається, і ціноутворення, за формування попиту і
стимулювання збуту (реклама, обслуговування покупців, комерційне
кредитування, знижки), укладання договорів продажу (поставки) товарів,
товарорух, транспортування, з інкасації дебіторської заборгованості,
організаційних, матеріально–технічних та інших аспектів збуту [3, c. 201].
Збутову політику підприємства доцільно орієнтувати на: 1) отримання
підприємницького прибутку в поточному періоді та забезпечення гарантій її
отримання в майбутньому; 2) максимальне задоволення платоспроможного
попиту споживачів; 3) довготривалу ринкову стійкість організації та
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конкурентоспроможність; 4) створення позитивного іміджу організації на ринку і
визнання її з боку громадськості.
Збутова політика, сформульована на основі цілей і завдань збуту, повинна
відповідати бізнес–концепції організації (що собою представляє організація,
наскільки вона сильніше конкурентів, яке бажане місце на ринку і т.д.), а також
прийнятим курсом дій (орієнтирів). С. Анікеєв підкреслює, що збутова політика
залежить від внутрішніх і зовнішніх умов функціонування підприємства
(організації), необхідний детальний аналіз її розробки та можливостей
організації [1, c. 111]. Ринок надає конкретному виробнику рівні можливості для
збуту та одночасно накладає на його діяльність певні обмеження. Виробник,
зацікавлений в ефективності збуту своєї продукції, повинен знати реальний стан
справ на ринку і на цій основі приймати обґрунтовані рішення по реалізації
товарів. Збутова політика будується на основі впорядкованого аналізу потреб і
запитів, відчуттів і переваг, властивих споживачам продукції організації.
Потреби і запити покупців постійно змінюються.
На нашу думку, розуміння основних категорій збуту з точки зору
маркетингу має бути основою для формування організаційного, методичного та
матеріально–технічного забезпечення збутової діяльності підприємства.
Таким чином можна зробити декілька висновків. По–перше, ефективна
збутова політика повинна бути спрямована на постійне оновлення асортименту і
підвищення різноманітності послуг (гарантійне обслуговування, консультації по
експлуатації, навчання користувачів). У рамках цих уявлень організація повинна
перебудовувати свою діяльність швидше і ефективніше, ніж конкуренти,
враховуючи інтереси, пов’язані зі збереженням і підвищенням добробуту як
самої організації, так і споживачів, суспільства. Збутова політика організації
повинна служити базою для розробки її постачальницької, виробничо–
технологічної (якщо це виробниче підприємство), інноваційної та фінансової
політики. По–друге, сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається,
призводить до того, що фірми та організації змушені постійно розвиватися, щоб
не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків
товарами в такій мірі, що компаніям доводиться буквально битися за покупців,
призводить до розуміння виняткової ролі збуту в діяльності фірми. Продукція
або послуга, виготовлена фірмою, повинна бути оптимальним чином продана:
тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням
найбільшої вигоди. Тому, головне завдання будь–якого підприємця – ідеальним
чином поєднати бажання клієнтів і власні виробничі можливості. У цьому
випадку у нього буде можливість довести покупцеві незаперечні переваги свого
товару або послуги. По–третє, збут продукції може здійснюватися
підприємствами трьома основними способами: через власну збутову мережу;
через систему незалежних чи залежних агентів, дистриб’юторів і брокерів.
Власна збутова мережа зорієнтована виключно на реалізацію продукції свого
підприємства відповідно до здійснюваної стратегією. І таким чином
підприємство безпосередньо контролює хід реалізації своєї стратегії на ринку.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Журко Олександр Іванович, студент магістратури спеціальності «Менеджмент»
Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського
національного університету будівництва і архітектури»
Науковий керівник: Кубанов Руслан Анатолійович, к. пед. н., доцент, доцент
кафедри економіки та менеджменту ВСП «ІІНО КНУБА»

Трансформаційні процеси, які пов'язані з реформуванням економіки
України і переходом від централізованого планування до ринку, негативно
вплинули на розвиток економічної ситуації в країні. Виходячи із загальної
стратегії сталого розвитку і ролі кожного підприємства в життєдіяльності країни,
підприємства повинні прагнути до того, щоб перетворитися на стійко
функціонуючі високотехнологічні, екологічно безпечні організації, здатні
забезпечувати людей необхідними благами і створювати матеріальні умови для
неухильного підвищення якості їх життя в майбутньому.
Аналізу проблем розвитку брендингу підприємства присвячено наукові
праці українських та зарубіжних авторів: О. Білоруса, М. Блауга, Б. Боулінга,
В. Гейця, В. Залуцького, М. Кондратьєва, В. Коллонтая, Р. Коуза, П. Кругмана,
Д. Лук’яненка, В. Лукашевича, Ю. Пахомова, Т. Туниці.
Мета дослідження – визначити головні тенденції розвитку брендингу як
маркетингового інструменту забезпечення розвитку підприємства в сучасних
умовах розвитку економіки.
Концептуальна схема забезпечення розвитку підприємства як основа
організування побудови соціальної відповідальності складається зі зовнішніх
факторів впливу на діяльність підприємства, серед яких економічні, соціальні,
екологічні та етично-правові, а також ідентичних зовнішнім – внутрішніх. Серед
внутрішніх факторів впливу також виділяємо економічні, ресурсні, соціальні та
екологічні обмеження, що формують місію підприємства, корпоративну місію,
кредо та стратегічні цілі. Серед вищезазначених складових особливу роль ми
відводімо брендингу.
В умовах посилення конкурентної боротьби вітчизняних підприємств за
ринки збуту товарів підвищується практична значущість сили марки товарів, яка
надає можливість мати довгострокові конкурентні переваги. О. Малинка [4]
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підкреслює, сильний бренд є найціннішим активом, яким може володіти
компанія. Проте створення бренду і підвищення його цінності є довгим і
складним процесом, який виходить за межі традиційного маркетингу.
Дослідниця справедливо відмічає, що популярний бренд неможливо створити
лише за допомогою масової реклами або численних промоакцій. В образі будьякої торговельної марки завжди превалює емоційна складова; її основні
ресурси – це довіра споживачів, «вроджені» або набуті цінності, позитивні
асоціації, які утворюють ідентичність бренду. А. Ковальов та А. Шиян
зазначили, що «у сучасних умовах підвищеної конкуренції на ринку товарів і
послуг бренд став необхідною умовою підтримки стабільної позиції фірми на
ринку та одним із основних чинників підвищення конкурентоспроможності» [5,
с. 76].
Нині у світі реєструється щорічно близько сотні тисяч торгових марок, але
далеко не всі трансформуються в бренд, набувають сили, необхідної для
створення доданої вартості.
За даними досліджень С. Девіса [2, с. 15–16]: 72 % покупців стверджують,
що готові заплатити за свою улюблену марку ціну, що на 20 % перевищує
вартість найближчої конкуруючої марки; 50 % споживачів готові до
аналогічного підвищення ціни на чверть, а 40 % – на третину; 25 % покупців
вказують, що при придбанні бажаної марки, ціна взагалі не відіграє ніякої ролі;
більше, ніж 70 % споживачів хотіли б у виборі продуктів керуватися торговими
марками, а більше 50 % так і роблять; сьогодні майже 30 % покупок
здійснюється з рекомендації друзів чи знайомих, тому позитивний досвід
контакту з маркою одного покупця ініціює кілька позитивних рішень про її
придбання; більше 50 % споживачів схиляються до думки, що сильна марка
полегшує дебют товарів на ринку; при цьому вони більше схиляються придбати
новинки під відомими марками, що, на їх думку, гарантують якість продукту.
Н. Безруковою [1] доведено, що марочний принцип управління стає
основою при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності багатьох
транснаціональних корпорацій, більшість з яких утримує лідируючі позиції на
різних товарних ринках саме завдяки своїм торговим маркам. Нажаль,
аналізуючи реалії українського брендингу, у більшості випадків при створенні
нових брендів основним двигуном є креатив, а не розробка маркетингової
стратегії бренду, місії або бачення бренду, усвідомлення його ролі для компанії,
портфелю брендів.
Аналізуючи еволюцію змістовної частини маркетингової стратегії, можна
стверджувати, що в індустріальну епоху центральним елементом комплексу
маркетингу був товар і маркетингова стратегія, по суті, була стратегією
товарного виробництва. У міру постіндустріальних зсувів виникали компанії
нового типу, які почали успішно конкурувати з провідними компаніямитоваровиробниками. Це були такі компанії як Nike, Microsoft, Intel, які
стверджували, що вони виробляли не товари, а образи, ідеї, цінності і стиль
життя, які сконцентровані в їх бренді. Головною задачею таких компаній було не
виробництво, а брендинг, створення сильних торгових марок. Вирішення даної
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задачі виявилося неймовірно прибутковим – хто зумів створити найсильніший
бренд, той і виявився переможцем в конкурентній боротьбі.
Відповідно змінювалася сутність маркетингової стратегії підприємства,
якщо в першому випадку вона була направлена передусім на товар, його якість,
асортимент, на ціну, збут і просування, а бренд, фігурував лише як марочна
назва товару, засіб ідентифікації, то в другому всі елементи комплексу
маркетингу підлеглі задачі створення сильного бренда. Сьогодні саме бренд, як
центральний об'єкт маркетингової стратегії, є визначаючим відносно
формування товарної, цінової, комунікативної і політики розподілу.
Таким чином, можна зробити декілька висновків.
По-перше, політика просування бренду повинна пропонувати не товар під
якоюсь назвою, а бренд, як образ життя, позицію, сукупність життєвих
цінностей, ідею.
По-друге, бренд акумулює всі ресурси та всі функції компанії, а його
основною метою є створення відмінності.
По-третє, перехід на засади сталого розвитку зумовлює потребу в
удосконаленні маркетингових стратегій із метою конструктивного підходу до
наукового обґрунтування управління економічним розвитком підприємства.
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Проведений аналіз дозволив визначити пріоритетні напрямки розвитку
підприємства ДМКД, основну увагу слід приділяти стабілізації фінансового
становища і залученню додаткових джерел фінансування.
Головною стратегічною ціллю ПАТ «Дніпровський меткомбінат» (ПАТ
«ДМК») є перетворення підприємства на високопродуктивне, ефективно
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функціонуюче з динамічним розвитком підприємство, що входить до складу
лідерів гірничо-металургійного комплексу України. Для досягнення поставленої
цілі на комбінаті визначені основні напрямки виробничо-технічної,
господарської (фінансово-економічної) та соціальної діяльності на найближчий
період та стратегічні напрямки розвитку комбінату в цілому на більш віддалену
перспективу.
Основними напрямками діяльності комбінату визначені:
- докорінне оновлення основних виробничих фондів, широкомасштабне
технічне переозброєння та реконструкція комбінату, впровадження нового,
високоефективного обладнання і прогресивних технологій.
- зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції, підвищення
рентабельності реалізованої продукції; збільшення обсягів виробництва та
реалізації товарної продукції з високою доданою вартістю;
- розширення сортаменту товарної продукції, марочного складу сталей та
освоєння виробництва нових профілів прокату, у тому числі у відповідності до
вимог міжнародних стандартів;
- розширення ринків збуту металопродукції, ефективне просування на
внутрішньому і зовнішньому ринках збуту продукції комбінату, яка має високий
рівень ліквідності;
- підвищення якості, споживчих властивостей та конкурентоспроможності
готової продукції, сертифікація та функціонування системи менеджменту якості
відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000;
- планомірне проведення робіт з охорони навколишнього середовища,
забезпечення безпечного рівня забруднюючих речовин, що потрапляють до
атмосфери, повному припиненню забруднення водоймищ промисловими
витоками та мінімізації виникнення промислових відходів;
- зниження техногенного впливу на навколишнє середовище шляхом
екологізації технологічних процесів, впровадження ресурсозберігаючих та
маловідходних технологій, будівництво ефективних газоочисних установок;
- удосконалення системи ефективної організації виробництва та керування
персоналом, підготовки та перепідготовки кадрів, системи охорони праці з
метою забезпечення високого рівня організованості та дисципліни праці,
запобігання травматизму;
- реалізація соціальної програми, поліпшення умов праці та соціальної
інфраструктури, розвиток системи пенсійного забезпечення та медичного
страхування [1].
Оптимізаційні заходи для стратегії управління підприємством в умовах
невизначеності та кризи наведені на рисунку 1.
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАХОДИ

трансформація організаційних форм управління на всіх рівнях
реструктуризація та реінжиніринг діючих підприємств
банкрутство підприємства як метод пошуку ефективного власника
діагностика системи управління
консалтинг-менеджмент як елемент кризового управління
реструктуризація боргів шляхом укладання різних угод з
кредиторами
припинення або вихід з реалізовуваних процесів

Рис. 1. Оптимізаційні заходи для стратегії управління підприємством в
умовах невизначеності та кризи
У стратегічних планах розвитку комбінату технічний розвиток
виробництва визначено пріоритетним [2].
У рамках розробленої стратегії розвитку підприємства опрацьовані різні
варіанти його подальшого технічного розвитку, реконструкції та переоснащення,
виведення виробничих потужностей.
Результатом стала розробка Програми виробничо-технічного розвитку ПАТ
«ДМК», в якій відображені основні інвестиційні заходи та напрямки технічного
переозброєння комбінату на найближчу перспективу та послідовність їх
реалізації.
Інвестиційні заходи найближчої перспективи наступні:
- реконструкція агломераційного цеху зі спорудженням кільцевого
охолоджувача та сучасної системи очищення технологічних газів;
- ремонт МБЛЗ-3 (вартість приблизно 2,5 млн. грн.);
- будівництво нового прокатного стану поставки STG;
- капітальний ремонт в прокатному цеху;
- спорудження універсального газифікатора та ємностей під аргон та
кисень;
- ремонт конвертера №1 (вартість ремонту 3 млн. грн.);
- будівництво системи замкнутого оборотного циклу водопостачання;
- поточний ремонт нагрівальної печі стану 400/200;
- будівництво інфраструктури комплексу ГТЕС.
По ряду проектів укладено контракти на постачання обладнання та
технології, ведуться підготовчі та проектні роботи. По іншим інвестиційним
проектам проводиться детальне комплексне опрацювання. Характерною
особливістю вказаних заходів є проведення їх в умовах діючого виробництва без
його зупинки та зниження обсягів виробництва основних видів продукції
комбінату. Реалізація цих проектів, особливо вдування пиловугільного палива
(ПВП), забезпечить досягнення цільової економії матеріальних та енергетичних
ресурсів (насамперед, найбільш дорогих ресурсів – коксу та природного газу),
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стабілізацію та покращення операційної діяльності, техніко-економічних
показників роботи технологічних переділів, впровадження заходів з захисту
навколишнього середовища.
Література
1. Офіційний сайт ПАТ «ДМКД»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.dmkd.dp.ua/
2. Вороніна А.В. Стратегічне управління: навч. посібник / А.В.Вороніна,
А.Ю.Берьозкіна. – Кам'янське: ДДТУ, 2017. – 418 с.

ПРИБУТКОВІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
БІЗНЕСУ
Лементар Лілія Олександрівн, студентка-магістр спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Науковий керівник: Сарана Леся Анатолыъвна, к.е.н, доцент кафедри маркетингу,
фінансів, банківської справи та страхування»
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Зважаючи на те, що прибуток в умовах фінансової кризи є основним
джерелом розвитку підприємств, важливим і актуальним питанням залишається
удосконалення процесу управління і максимізації прибутку задля підвищення
ефективності функціонування самого підприємства в умовах ринкової економіки
та можливості розширення ринків збуту продукції в країнах ЄС шляхом
виробництва продукції, що відповідає стандартам якості ЄС.
Прибуток відіграє вирішальну роль у здійсненні подальшої
підприємницької діяльності, підвищенні матеріального та морального
стимулювання працівників до досягнення високих результатів діяльності своєї
організації.
Система ефективного управління прибутком можлива лише за виконання
поставлених конкретних цілей і завдань підприємства, зокрема це:
забезпечення максимізації отриманого прибутку;
забезпечення якості продукції згідно вимог ЄС;
проведення постійного моніторингу ринкової ситуації; розроблення
стратегії підприємства;
підвищення ліквідності підприємства та платоспроможності.
Основними напрямками максимізації прибутку є:
збільшення кількості виробленої і проданої продукції в процесі освоєння
нових ринків збуту;
зменшення собівартості продукції;
автоматизація процесу виробництва продукції;
уведення інновації у виробництво продукції та модернізація технології
виробництва;
ефективне використання ресурсів, підвищення продуктивності праці.
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Отже, досить велику роль у збільшенні кількості продажів продукції, при
виході вітчизняних підприємств на світові ринки, а отже і збільшення прибутку,
відіграє якість продукції. Одним із найпоширеніших методів забезпечення і
організації виробництва продукції високої якості є внутрішньовиробничий
технічний контроль якості, функції якого зазвичай виконують відділи технічного
контролю на підприємстві, але з а умови їх реального функціонування. При
зменшенні собівартості продукції не варто економити на сировині. Це можна
зробити за допомогою скорочення складських і транспортних витрат, або
зменшити витрати на паливо, енергію в процесі введення сучасних технологій
виробництва або інноваційного розвитку підприємства.
Підвищення продуктивності праці можливе за допомогою удосконалення
організації та матеріального заохочення працівниківвведення й розвиток
сучасних систем мотивації праці, що в свою чергу можливе за нормального
оснащення робочого місця та їхнього раціонального розміщення.
Література
1. Васильєва Д. В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні // Механізм
регулювання економіки. 2011. № 3. С. 188-196.
2. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання / Державна
служба статистики України [Електронний ресурс].
Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Сімків Л. Є. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах
диспропорційності економічного зростання // Глобальні та національні проблеми
економіки. 2015. січ. (Вип. 3). С. 560-564.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Коршунова Юлія Миколаївна, студентка 2м курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
Сумський національний аграрний університет
Науковий керівник: Ткаченко Вікторія Вікторівна, к.е.н., ст.викладач кафедри
менеджменту СНАУ

З розвитком ринкових відносин в Україні з’являється необхідність більш
ретельного ставлення до управління сучасним підприємством. Для прийняття
виважених управлінських рішень необхідна достовірна інформація про
результати діяльності, що сформовані з урахуванням специфіки господарювання
підприємств та їх організаційної структури.
Сутність фінансових результатів більшість науковців трактують порізному, але основний зміст є однаковим, а саме фінансовим результатом
господарської діяльності підприємства може бути прибуток або збиток [1].
Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації)
готової продукції (послуг, товарів). Більшу частину прибутку становить
прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від
реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут. Тому основною метою
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управління фінансовими результатами є розробка обґрунтованих управлінських
рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності господарюючого
суб'єкта.
Основними задачами управління фінансовими результатами підприємства
є [2]:
– аналіз і оцінка рівня і динаміки показників прибутку;
– факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг);
– аналіз і оцінка використання чистого прибутку;
– аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва (продажів) і прибутку;
– аналіз резервів зростання прибутку на основі оптимізації обсягів
реалізації і витрат виробництва і звертання.
Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний
період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для
одержання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають в обліку та
Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) на дату їх виникнення,
а не на дату надходження або сплати грошових коштів. Проблема повноти та
своєчасності відображення в бухгалтерському обліку витрат і доходів є однією з
основних проблем обліку фінансових результатів.
Досліджуючи облік фінансових результатів виникає безліч дискусійних
питань, зокрема, на практиці існує певна невідповідність між ознаками видів
діяльності, доходів, витрат та формування фінансових результатів.
Формування фінансових результатів може змінюватись залежно від цілей
розвитку підприємства.
Так, якщо підприємство загалом націлено на високі темпи розвитку,
збільшення обсягу продажів, завоювання частки ринку, максимізацію прибутку,
то метою формування фінансових результатів є високі темпи їхнього зростання.
Якщо ж підприємство стабілізує свою діяльність, задовольняючись
мінімальним рівнем рентабельності або навіть збитковою діяльністю, то
управління фінансовими результатами повинне бути сконцентроване на
отримання такої суми, що забезпечує поточну платоспроможність [3].
У сучасному світі управління бізнесом актуальним стає питання, якими
методами та які напрямки потрібно визначити керівництву для удосконалення
політики управління фінансовими результатами на підприємстві.
Найбільш доступними прийомами управління підприємницькою
діяльністю та фінансовими результатами є операційний аналіз та аналіз
чутливості прибутку.
Операційний аналіз здійснюється за схемою: витрати – обсяг реалізації –
прибуток. За допомогою даного аналізу з’являється можливість виявляти
залежність фінансового результату виробничої діяльності від зміни витрат, ціни,
обсягу виробництва і збуту продукції [4]. Для використання даного підходу
необхідно всі витрати підприємства класифікувати на постійні і змінні залежно
від впливу на них обсягів виробництва. В результаті даного аналізу можна
побачити, який фінансовий стан спостерігається на підприємстві.
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Аналіз чутливості прибутку підприємства – це аналіз, за допомогою якого
можливо виявити реакцію фінансового результату на зміну зовнішніх та
внутрішніх чинників виробництва і збуту продукції. В результаті даного аналізу
можна виявити, до якого з факторів прибуток найбільш і найменш чутливий, і на
основі цього визначити чинники, які можуть в перспективі збільшити
(зменшити) фінансовий результат, та яке із запропонованих варіантів найбільш
вигідне для подальшого функціонування підприємства [5].
Вважаємо за доцільне застосування ще одного методу - це планування
витрат. Він полягає в тому, що підприємство буде заздалегідь планувати та
визначати витрати, які вони понесуть при введенні діяльності підприємства, що
допоможе отримувати більше прибутку та покращить репутацію підприємства.
Отже, формування фінансових результатів визначається широким колом
факторів, які віддзеркалюють усі аспекти фінансово-господарської діяльності
підприємств. При цьому недоцільно і неможливо поділяти ці фактори на основні
та другорядні. Кожен з них може як забезпечити високий рівень прибутку, так і
спричинити істотні збитки.
На сьогодні однією з основних причин повільного розвитку підприємств
аграрного сектору є неефективне управління фінансовими результатами.
Система управління фінансовими результатами підприємства обов’язково
повинна включати в себе програму перспективних заходів і використовувати такі
інструменти її здійснення та підтримки, спираючись на які, управлінський склад
підприємства мав би можливість реалізовувати стратегію його розвитку і досягти
поставлених цілей, які зафіксовані практично в кожному статуті, тобто
поліпшення фінансових результатів або максимізація прибутку.
Література
1. Бурлака С.М. Особливості визначення фінансових результатів діяльності
підприємств / С. М. Бурлака // Управління розвитком. – 2013. – № 15. – С. 91-94.
2. Рета М. В. Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності
підприємств / М.В. Рета, Г.О. Пляка // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 25 (1134). – С. 2534.
3. Овсійчук О.В. Проблеми організації обліку фінансових результатів діяльності
підприємства / О.В. Овсійчук // Управління розвитком. – 2013. – № 15. – С. 142-144.
4. Фінансовий аналіз та звітність: практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. Вінниця: ВНТУ, 2017. – 143 с.
5. Рябенков О.В. Напрями удосконалення політики управління фінансовими
результатами промислового підприємства / О.В. Рябенков //Наукові повідомлення.
Частина 2. – 2012. - № 1. – С. 35-40.
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ШЛЯХИ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ У
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Байрачний Микола Олександрович, магістр 2 курсу спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Запорізький національний університет
Науковий керівник: Малтиз Вікторія Віталіївн, к.е.н., доцент кафедри управління
персоналу і маркетингу ЗНУ

Основною метою діяльності будь-якого підприємства – є отримання і
збільшення прибутку, тому для суб’єктів господарювання актуальною є
проблема пошуку шляхів його максимізації. Прибуток відіграє важливу роль, за
його рахунок підприємство може сплачувати свої зобов’язання, заборгованості,
виплачувати заробітну плату, оновлювати основні фонди, розширювати
діяльність, модернізувати виробництво, удосконалюватись і взагалі
підприємство має можливість стабільно функціонувати, тільки за рахунок
систематичного отримання прибутку.
Максимізацію прибутку підприємства розглядали значна кількість вчених
та економістів як вітчизняних так і зарубіжних вчених, серед них слід виділити:
С. Будаговська, В. М. Шаповал, В. М. Шелудько, П.В. Круш, М.Ф. Огійчук,
Р.Р. Антонюк, І.Ю. Єпіфанова [1], О.О. Гетьман [2], О.Р. Кривицька [3] та інші.
Але з часом дослідження втрачають актуальність або носять лише теоретичний
характер і з тих чи інших причин не впроваджується у діяльність підприємств і є
не практичним. Тому є актуальним дослідження проблем, шляхів та методів
максимізації прибутку на підприємствах, що функціонують у сучасних
економічних умовах.
Взагалі прибуток трактують як позитивний результат фінансової діяльності
підприємства; стан підприємства, що вказує на його здатність здійснювати
рентабельну діяльність, забезпечувати платоспроможність, генерувати прибуток;
показник, який характеризує ефективність діяльності підприємства з точки зору
його здатності приносити прибуток та забезпечувати ефективне відтворення
використаних ресурсів [1, с. 190].
У нашому розумінні прибуток – це надходження грошових коштів на
підприємство у результаті здійснення господарської діяльності, виробництва,
продажу товарів і надання послуг.
Аналізуючи праці вчених, можна визначити найактуальніші пропозиції
щодо максимізації прибутку підприємств у сучасних економічних умовах, серед
них:
збільшення об’єму реалізації товарної продукції, адже одним із резервів
росту прибутку підприємства є збільшення об’єму реалізації товарної продукції;
систематичне удосконалювати засобів виробництва: впроваджувати нову
техніку, удосконалювати технології, упроваджувати прогресивні матеріали
тощо – що дозволяє значно знизити собівартість продукції і цим самим
підвищити прибуток;
розробка та реалізація інновацій, науково-технічних нововведень і
отримують
на
них
ліцензії.
Що
надасть
змогу
забезпечити
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конкурентоспроможність продукції і збільшить попит на неї, таки чинок
впиватиме на максимізацію прибутку;
зниження собівартості продукції – є найважливішим фактором росту
прибутку;
оновлення основних фондів. Адже технічне переозброєння виробництва
покращує економічні показники роботи підприємств.
збільшення виробництва продукції, поліпшення якості продукції;
продаж зайвого устаткування та іншого майна або здача його в оренду;
розширення ринків збуту товарів [2].
Роблячи висновок слід зазначити, що всі вище перераховані шляхи
максимізації прибутку є дієвими, але все ж необхідно наголосити, що в сучасних
мінливих економічних умовах, необхідно постійно моніторити, аналізувати та
прогнозувати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників. Також зазначмо, що для
того, щоб збільшити прибутковість підприємства необхідно проводити
детальний аналіз внутрішніх можливостей підприємства, тобто розглянути усі
резерви і ресурси, а також зосередити увагу на взаємодії з ринком, тобто
детально аналізувати ситуацію на ньому, знайти свій сегмент і орієнтуватися на
його потреби.
Проаналізувавши наукові джерела ми сформували схему в якій послідовно
зазначено методи максимізації прибутку підприємства (рис. 1).
Зменшення витрат на сировину, пошук альтернативних шляхів
закупівлі необхідних ресурсів для виготовлення продукції і
раціональне їх використання
Збільшення обсягу виробництва враховуючи попит на продукцію,
можливості підприємства, наявність резервів та ресурсів
Збільшення обсягу виробництва враховуючи попит на продукцію,
можливості підприємства, наявність матеріальних і нематеріальних
ресурсів та резервів
Впровадження інновацій і новітніх технологій у виробничий
процес, що забезпечить конкурентоспроможність продукції на
ринку
Підвищення якості та корисності продукції, контроль якості.
Якісний товар завжди користується попитом і сприяє стабільній
реалізації товару.
Розробка маркетингових заходів спрямованих на задоволення
потреб споживачів, визначення свого сегменту і орієнтація на його
потреби, розкрутка і просування продукції (товару) з метою
збільшення прибутку
Мотивація, навчання, підвищення трудового потенціалу персоналу,
що залучене до виробництва і реалізації продукції, адже від їх
помилок, знань, навиків, компетентності, зацікавленості залежить
результат діяльності

Рисунок 1 – Шляхи максимізації прибутку підприємства у сучасних
економічних умовах
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Отже, можна зробити висновок, що прибуток показник якій найбільш
повно відображає ефективність виробництва, якість виробленої продукції, стан
продуктивності праці, стратегію маркетингових заходів, це один з основних
фінансових показників господарської діяльності підприємства. За рахунок
прибутку здійснюється фінансування заходів щодо науково-технічного і
соціально-економічного розвитку підприємства, вона є не тільки джерелом
забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, але і придбаває все
більше значення в формуванні бюджетних ресурсів. Слід наголосити, що
прибуток – це основний чинник економічного і соціального розвитку
підприємства, фактор стійкості розвитку суб’єкту господарювання, тому пошук
шляхів максимізації доходів завжди є актуальним і своєчасним.
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В умовах ринкової економіки найважливішим показником діяльності
підприємства є прибуток. Він є важливим джерелом розширення суспільного
виробництва і накопичення національного багатства для задоволення потреб
суспільства, що постійно зростають. Саме тому проблема обґрунтування шляхів
його підвищення належить до найважливіших сторін діяльності суб’єктів
господарювання.
Домінуючою проблемою для підприємства є оптимізація прибутку, що
передбачає розробку стратегії та систематичне збільшення прибутку і
мінімізацію витрат. В умовах жорсткої конкуренції на ринку виробник змушений
постійно вдосконалювати свою діяльність, щоб не стати банкрутом та постійно
визначати шляхи найбільш ефективного формування та оптимального розподілу
прибутку. Під прибутком розуміється виражений в грошовій формі чистий дохід
підприємця на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за ризик
здійснення підприємницької діяльності, та є різницею між сукупним доходом та
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витратами у процесі здійснення цієї діяльності. Основними джерелами
збільшення суми прибутку розглядають збільшення обсягу реалізації продукції,
підвищення конкурентоздатності продукції, зниження її собівартості,
підвищення якості товарної продукції, реалізацію її на вигідніших ринках збуту і
тощо.
Для того, щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, необхідно
шукати невикористані можливості його збільшення. На основі робіт Бланка І.
були виокремленні наступні шляхи оптимізації прибутку підприємства [1]:
• Скорочення витрат: виробництво або закупка деталей на стороні; покупці
не цінують окремі складові товару; у конкурентів більш високі показники
рентабельності продажів; витрати на одиницю продукції стрімко зростають.
• Підвищення ціни: прибутковість сегменту низька; покупці високо
оцінюють продукцію; більш низькі ціни, ніж у конкурента; якість та властивості
продукції набагато вищі, ніж у конкурентів.
• Зниження ціни: нижчі ціни конкурентів; втрата частки ринку через ціни;
мала ймовірність зниження цін конкурентами; ціна – найбільш важливий
показник для покупців. У роботах Савчука В.П. та Кодацького В.П.
пропонуються наступні шляхи оптимізації прибутку на підприємстві [3]:
• Розширення діяльності у існуючих сегментах: ріст діяльності
підприємства з більшими темпами, ріст ринку; поглинання конкурентів;
досягнення більш високих цін (низьких витрат), ніж у будь-якого конкурента.
• Проникнення у нові сегменти: наявність потужностей та резервів; слабке
конкурентне середовище; нове бачення сегментів. • Зміни в основній діяльності:
інтеграція з постачальниками або посередниками; концентрація на тому виді
діяльності, який має переваги перед головним конкурентом. • Підвищення рівня
якості та обслуговування: низька якість продукції конкурентів; незадоволення
покупців продукцією на ринку; низький рівень іміджу.
• Інновації: успішність діяльності; можливість використання закордонного
досвіду; копіювання новітніх тенденцій та інші [2].
На думку інших вчених-економістів, керівництво підприємства має
постійно шукати резерви підвищення прибутку не тільки за допомогою
математичних методів, але і комплексно використовувати свої переваги,
зокрема, виділяють наступні резерви максимізації прибутку:
- суворе дотримання укладених договорів на виконання робіт;
- проведення масштабної та ефективної політики у галузі підготування
персоналу, що є особливою формою вкладення капіталу;
- підвищення ефективності діяльності підприємства зі збуту продукції
(необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху обігових коштів,
скороченню усіх видів запасів, досягати максимально швидкого просування
готових виробів від виробника до споживачів);
- покращення якості виконуваних робіт, що призведе до
конкурентоспроможності та зацікавленості вибору підприємства замовниками
робіт.
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У мінливому ринковому середовищі прибуток є основним джерелом
фінансування розвитку підприємства, вдосконалення його матеріально-технічної
бази та продукції, забезпечення всіх форм інвестування; об’єктом оподаткування
та джерелом сплати податків. Оскільки прибуток – найважливіший оцінний
показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту
працівників та держави в цілому, тому потрібно в сучасних умовах
функціонування підприємства використовувати усі можливі шляхи його
оптимізації. Одержання максимального прибутку можливе в разі певного
поєднання обсягу виробництва, ціни продукту і витрат на його виробництво та
реалізацію.
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Провідне місце в структурі матеріальної та фінансової основи місцевого
самоврядування займають підприємства комунальної форми власності. В Україні
переважна частина об’єктів комунальної власності належить до сфери житловокомунального господарства. За сучасних економічних умов і внаслідок впливу
суб’єктивних чинників підприємства житлово-комунального господарства є
здебільшого збитковими, що потребує залучення до функціонування цієї сфери
приватного сектора. Рівень приватизації комунального майна в Україні такий,
що місцеві органи через місцеві бюджети фінансують надання послуг, які по суті
є приватними, а не громадськими: будівництво, утримання комунального житла,
надання комунальних послуг, оренда соціальних об’єктів. Натомість у сфері
нерухомості та надання комунальних послуг не спостерігається суттєвого
прогресу ринкових відносин.
Так, житлово-комунальне господарство протягом останніх десяти років
перебуває у стані перманентного реформування, та попри це є однією з
небагатьох сфер, що функціонують на тих самих засадах, що й за часів існування
СРСР. Такі негативні тенденції, як погіршення технічного й фінансовоекономічного стану підприємств, зростання втрат енергетичних та інших
ресурсів, зниження надійності обслуговування населення та якості послуг, що
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йому надаються, свідчать про необхідність збільшення обсягів бюджетного
фінансування підприємств комунальної форми власності.
Фінансові проблеми підприємств комунальної форми власності в Україні з
року в рік загострюються, виростаючи з місцевих (локальних) до галузевих і
соціально-економічних, що становлять загрозу національній безпеці. Це
викликано, з одного боку, все більшими потребами фінансування поточної
діяльності й розвитку комунального господарства, а з другого – недостатніми
коштами, що виділяють на ці цілі держава, місцеві бюджети й безпосередньо
підприємства. Саме тому сьогодні актуальним є питання, щодо вдосконалення
фінансування підприємств комунальної форми власності та пошук нових джерел
фінансування.
Неодноразово українською владою піднімалося питання щодо проведення
комунальної реформи. Одним із кроків комунальної реформи є ліквідація
монополії в комунальному секторі. Тільки чесна і прозора конкуренція може
створити вибір. Тільки так населення отримає якісні послуги за помірну ціну.
Також планувалося провести упорядкування тарифної політики. Сьогодні існує
парадокс: тарифи на житлово-комунальні послуги зростають, а їх якість дуже
часто погіршується. Але втілення у життя цієї реформи вимагає значних
фінансових витрат з боку держави.
На думку певного кола державних діячів і практиків, збільшення обсягів
бюджетного фінансування підприємств житлово-комунального господарства –
це єдине можливе рішення проблеми збереження існуючих тарифів на житловокомунальні послуги в умовах постійного зростання цін на імпортовані первинні
енергоресурси (газ, нафту). Але високий рівень бюджетної підтримки
комунальних підприємств не може бути забезпечений без підвищення
податкового навантаження, що на сьогодні є небажаним через високий рівень
інфляції та економічну кризу, в якій опинилась Україна. У свою чергу,
збільшення податкового навантаження, яке й без того досить високе для
України, негативно позначиться на темпах економічного зростання, що
обмежуватиме можливості бюджету як стосовно підтримки соціальної сфери, так
і щодо стимулювання розвитку реального сектора економіки.
Водночас бюджетне фінансування не стимулює населення ефективно
використовувати енергетичні та інші ресурси, оскільки окрема людина не
відчуває залежності між своєю фінансовою участю в розвитку житловокомунального підприємства та обсягом і якістю послуг, які вона отримує.
Сьогодні бюджетна підтримка підприємств комунальної форми власності в
Україні здійснюється на безповоротній основі, що в свою чергу стимулює
споживацькі настрої цих підприємств. Як наслідок, бюджетна підтримка не лише
не стимулює залучення підприємствами поза бюджетних інвестицій, а й
породжує в них небажання залучати кредитні кошти для свого розвитку. Навіщо
готувати інвестиційні проекти, брати на себе певні зобов’язання й ризики, якщо
можна просто отримати гроші з бюджету, не переймаючись результатами їх
використання. Разом з тим через постійні зміни підходів до надання бюджетної
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підтримки з боку держави підприємства не в змозі ефективно планувати свою
діяльність на довгострокову перспективу.
В Україні в умовах, що склалися, одним з найбільш ефективних варіантів
концесійних відносин є передача комунального підприємства в концесію як
цілісного майнового комплексу. Ця схема передбачає передачу на певний термін
концесіонеру право експлуатації комунального об’єкта із зобов’язанням
істотного покращення його основних фондів. Концесіонер фінансує заходи,
визначені в концесійному договорі, поліпшуючи тим самим стан комунального
об’єкту, і здійснює концесійні платежі до міського бюджету. При цьому
концесіонер одержує прибуток від управління комунальним об’єктом, який
формується за рахунок реалізації населенню послуг за тарифами, встановленими
в концесійному договорі, або з інших видів діяльності з управління об’єктом
концесії. При цьому бюджетні витрати відповідного міського господарства на
утримання об’єкту ЖКГ істотно скорочуються.
Удосконалити фінансування підприємств можливо декількома способами.
Насамперед необхідно внести зміни у процес надання бюджетної підтримки, так
як зовсім відмовитися від дотацій з бюджету не можливо, враховуючи ту
економічну ситуацію, в якій опинилася наша держава. При цьому необхідно,
щоб бюджетна підтримка була чітко визначена в часі, стимулювала залучення
інвестицій та мала програмний та цільовий характер. Важливою також є
зацікавленість підприємств у самофінансуванні, намагання залучати додаткові
фінансові ресурси шляхом співпраці з інвесторами.
Необхідно провести переобладнання підприємств комунальної форми
власності, що сприятиме підвищенню ефективності їх роботи і відповідно
збільшенню фінансових надходжень необхідних для їх діяльності та розвитку.
Цього можна досягти, здійснюючи інвестування підприємств комунальної
форми власності за допомогою лізингу або ж за рахунок передачі комунального
підприємства в концесію. Концесія є сучасним інструментом залучення
інвестицій, за допомогою якого можна забезпечити вирішення багатьох
соціальних проблем міста, змінюючи схему фінансування розвитку соціальної
інфраструктури і модернізації основних фондів комунальних об’єктів.
Потрібно запровадити відповідний механізм для розв’язання проблеми
недостатнього фінансування комунальних підприємств і зменшити соціальноекономічне напруження, викликане постійним зростанням тарифів при
одночасному зниженні якості й надійності надання послуг.
Важливо запровадити таку фінансову політику, яка б заохочувала б
залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел; гарантувала б захист
фінансових інтересів підприємств та місцевих громад; підтримувала б процедуру
співпраці учасників при визначенні стратегічних соціально-екологічних і
фінансових цілей розвитку комунального господарства.
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В сучасних умовах розвитку національної економіки, в умовах політичної
нестабільності однією з найважливіших умов господарської діяльності
підприємства є підтримання ліквідності. Збільшення обсягів дебіторської
заборгованості у складі оборотних активів суб’єктів господарювання несе
загрозу для платоспроможності підприємств.
Ефективне управління дебіторською заборгованістю на підприємстві
необхідне для забезпечення ліквідності балансу та платоспроможності
підприємства в цілому. Тому на сьогоднішній день важливою задачею для
вітчизняних підприємств є пошук способів ефективного управління
дебіторською заборгованістю, за умови якого можливо зміцнити фінансову
стійкість суб’єктів господарювання.
Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємству, яка має документальне підтвердження та відображена в балансі у
складі оборотних активів на певну дату [1].
Сутність управління дебіторською заборгованістю являє собою систему
принципів та методів підготовки та реалізації управлінських рішень щодо
оптимізації обсягів та зростання якісних параметрів формування дебіторської
заборгованості, забезпечення їх своєчасного погашення з мінімальними втратами
активів підприємства, врахування загальних чинників впливу і більш значущих
для кожного з підприємств, які в найбільшій мірі можуть вплинути на фінансову
стійкість та платоспроможність в майбутньому.
Система управління дебіторською заборгованістю являє собою частину
загального управління оборотними активами та маркетингової політики
підприємства, що спрямована на розширення обсягу реалізації продукції та
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полягає в оптимізації розміру цієї заборгованості та забезпеченні її своєчасної
оплати [2].
Для забезпечення платоспроможності та фінансової безпеки підприємства
основними завданнями підприємства щодо управління дебіторською
заборгованістю є оптимізація загального розміру цієї заборгованості, оптимізація
операційного прибутку та забезпечення своєчасної її інкасації.
Основними етапи управління боргами підприємства є наступні:
Обґрунтування ймовірності виникнення дебіторської заборгованості.
Аналіз і ранжирування покупців за ступенем ризику виникнення сумнівної
та безнадійної заборгованості.
Розробка кредитної політики та її диверсифікація для різних груп покупців
і видів продукції.
Забезпечення умов продажів, що гарантують надходження грошових
коштів.
Контроль розрахунків із дебіторами.
Оптимізація дебіторської заборгованості.
Застосування заходів щодо прискорення оборотності заборгованості і
зменшення безнадійних боргів.
Для запобігання фінансовій неплатоспроможності підприємства необхідно
застосовувати такі форми управління дебіторською заборгованістю, як
рефінансування боргу. Рефінансування боргу – це прискорене трансформування
дебіторської заборгованості у високоліквідні активи. Даний процес
здійснюється, як правило, у формі факторингу, форфейтингу, обліку векселів
покупців.
До основних процесів оптимізації дебіторської заборгованості можна
віднести такі як перегляд правил відбору клієнтів, встановлення лімітів по
заборгованості на кожного клієнта, встановлення системи знижок залежно від
форми оплати і термінів платежу.
Окрім того, скорочення обсягів оборотних активів можливе в основному за
рахунок зменшення розміру дебіторської заборгованості. Мінімізація обсягу
дебіторської заборгованості передбачає побудову ефективної системи контролю
за управлінням та своєчасною оплатою дебіторської заборгованості. Залежно від
ступеня вагомості покупців для підприємства необхідно створити додаткову
систему знижок у разі своєчасної оплати реалізованої продукції; запровадити
систему часткової та повної передплати за поставки продукції новим покупцям
та здійснювати постійний моніторинг рівня їх платоспроможності на підставі
публічної фінансової звітності; у співпраці з іноземними партнерами активн [3].
Умовою успішного управління дебіторською заборгованістю, також є
організація контролю за її погашенням. Тобто, за допомогою контролю можна
з’ясувати на скільки ефективно та своєчасно відбувається погашення
дебіторської заборгованості, наскільки запропоноване відтермінування платежу
відповідає вимогам ринку та стану на ньому підприємства [4, с. 415]. Контроль
необхідно здійснювати також з метою перевірки надійності контрагентів та
отримання гарантій повернення заборгованості. Серед них, можна виділити
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забезпеченість договорів купівлі-продажу додатковими договорами, тобто
розглядати питання товарного кредитування чи на умовах факторингу тощо.
Таким чином, в процесі дослідження теоретичних та практичних аспектів
управління дебіторською заборгованістю підприємства, можна відзначити, що
основною проблемою керівництва є пошук шляхів і методів оптимізації обсягів
дебіторської заборгованості, забезпечення її інкасації та формування на цій
основі оптимальної кредитної політики підприємства. Ефективне управління
дебіторською заборгованістю надасть можливість раціонально використовувати
наявні фінансові ресурси та зміцнювати фінансову безпеку підприємства.
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Науковий керівник: Германенко Л. М., к.е.н. доц., доцент кафедри економіки, обліку
і оподаткування

Ефективне управління дебіторською заборгованістю здійснюється через
показники її оборотності. Оскільки критерієм оцінки ефективності є фактор часу
повернення дебіторської заборгованості, то використовуються показники, які
відображають: по-перше, тривалість обороту в днях або загальний час обороту,
по-друге, швидкість обороту.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості вказує на збільшення
або зниження комерційного кредиту, який надає підприємство. Збільшення
коефіцієнта означає скорочення продажу в кредит. Зменшення коефіцієнта
означає збільшення обсягів кредитів. Регулятором цього коефіцієнта є виручка
від реалізації [1, с. 106].
Стан дебіторської заборгованості характеризується рядом показників:
1. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодз) характеризує
швидкість обороту дебіторської заборгованості і обчислюється за формулою:
Кодз = ЧД  ДЗср,
(1)
де ЧД – чистий дохід (виручка від реалізації);
ДЗср – середній розмір дебіторської заборгованості.
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2. Тривалість погашення дебіторської заборгованості (Тоб) характеризує
середній термін інкасації (погашення) дебіторської заборгованості:
Тоб = Д  Кодз,
(2)
де Д – дні періоду.
3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних
активів (Чдз). Даний показник визначає питому вагу дебіторської заборгованості
в загальному обсязі оборотних активів:
Чдз = (ДЗ  ОА)  100%,
(3)
де ДЗ – дебіторська заборгованість;
ОА – оборотні активи.
Чим вище цей показник, тим менш мобільною є структура майна
підприємства.
Методика (послідовність) аналізу показників оборотності дебіторської
заборгованості наступна: дані за звітний період порівнюють з даними за
минулий рік (або інший звітний період), визначають зміни і вивчають причини
цих змін, їхню якісну характеристику. Деякі показники за минулий період
(оборотність дебіторської заборгованості, або відношення середньої величини
дебіторської заборгованості до виручки від реалізації) переносяться з
розрахунку, складеного за підсумками минулого року чи іншого виробничого
періоду.
З метою виявлення інформації, необхідної для прийняття управлінських
рішень проведемо аналіз стану дебіторської заборгованості ПП «АЛЬЯНСТОРГ», одержані дані узагальнимо в таблиці 1.
Таблиця 1 – Показники стану дебіторської заборгованості ПП «АЛЬЯНСТОРГ» у 2016-2018 рр. (станом на кінець року)
Роки
Показники
2016
Чистий дохід (виручка) від реалізованих
товарів (робіт, послуг), тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Середній розмір дебіторської заборгованості,
тис. грн
Середній розмір дебіторської заборгованості
товарного характеру, тис. грн
Коефіцієнт
оборотності
дебіторської
заборгованості, рази
Коефіцієнт
оборотності
дебіторської
заборгованості товарного характеру, рази
Тривалість
погашення
дебіторської
заборгованості, дні
Тривалість
погашення
дебіторської
заборгованості товарного характеру, дні
Частка дебіторської заборгованості
в загальному обсязі оборотних активів, %

2017

2018

Абсолютне
відхилення (+,-)
2018р./ 2018р./
2016р. 2017р.

3384,0 2314,9 4514,1 +1130,1 +2199,2
1927,0 1421,1 2922,2

+995,2

+1501,1

994,5

774,7

817,5

-177,0

+42,8

952,0

736,0

716,9

-235,1

-19,1

3,4

3,0

5,5

+2,1

+2,5

3,6

3,1

6,2

+2,6

+3,1

105,9

120,0

65,5

-40,4

-54,5

100,0

116,1

58,1

-41,9

-58,0

47,2

45,0

34,1

-13,1

-10,9
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За одержаними даними спостерігаємо покращення ефективності
використання коштів у розрахунках. У 2018 році порівняно з 2016 та
2017 роками оборотність дебіторської заборгованості прискорилась на 2,1 та 2,5
обертів, відповідно. Оборотність дебіторської заборгованості товарного
характеру у 2018 році порівняно з 2016 роком прискорилась на 2,6 оберти, а у
порівнянні з 2017 роком на 3,1 оберти. Це свідчить про скорочення обсягів
реалізації товарів, надання робіт (послуг) в кредит. Відмічаємо скорочення
тривалості погашення дебіторської заборгованості, що є позитивним в діяльності
підприємства. Зменшення частки дебіторської заборгованості в загальному
обсязі оборотних активів у 2018 році порівняно з 2016 та 2017 роками на 13,1%
та 10,9% відповідно, свідчить про більш мобільну структуру майна
підприємства.
Результати аналізу дебіторської заборгованості дозволяють стверджувати,
що на ПП «АЛЬЯНС-ТОРГ» протягом 2016-2018 років відбулося покращення
розрахункової дисципліни, ефективності використання коштів у розрахунках,
структури оборотних активів.
Виходячи зі стратегічно важливого значення стану дебіторської
заборгованості на підприємстві для забезпечення нормальної фінансовогосподарської діяльності необхідно систематично проводити заходи щодо
оптимізації процесу управління дебіторською заборгованістю.
З метою збільшення притоку коштів у підприємство доцільно розробити
систему договірних взаємин із контрагентами, застосовуючи гнучкі умови й
форми оплати:
- передплата, за якою встановлено мінімальну ціну продажу;
- передача на реалізацію, що передбачає збереження підприємством права
власності на товари, поки не проведені розрахунки;
- платіжна вимога на проміжний рахунок, що є доцільним при
довгострокових контрактах для забезпечення регулярного притоку коштів;
- застосування системи гнучких цін, що залежать від індикаторів,
наприклад, від індексу цін або інфляції до курсу долара США (гнучка ціна
захищає підприємство від інфляційних збитків і збитків за курсовими
різницями);
- застосування знижок при оплаті продукції протягом відповідного терміну
тощо.
Література:
1. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підручник. / Кер. кол. авт. і наук. ред.
проф. А.М. Поддєрьогін. К.: КНЕУ, 2005. 535 с.
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Максецька Анастасія Євгеніївна, студентка 2 курсу освітнього рівня «магістр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: Сейсебаєва Наталія Григорівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування
Запорізький національний університет

Будь-який суб’єкт господарювання, а особливо, якщо його діяльність
характеризується певною сезонністю, використовує для забезпечення своєї
безперебійної роботи не лише власні фінансові ресурси, але й позиковий капітал.
Останній може мати різні форми, що не обмежуються лише банківськими
кредитами, адже широке розповсюдження в практиці поточного фінансування
підприємницької діяльності отримав так званий комерційний кредит.
Отже, суб’єкти бізнесу постійно здійснюють авансування на користь своїх
перевірених партнерів, щоб не втратити їхньої лояльності чи придбати товари за
більш вигідною ціною зі знижкою, або ж постачають свої товари, виконують
послуги в рахунок майбутньої оплати, що також зумовлено низкою потенційних
вигод. У результаті кожне підприємство постійно має як дебіторську, так і
кредиторську заборгованість. Це нормальне явище, навпаки ненормальною є
гіпотетична ситуація, коли дебіторська чи кредиторська заборгованість відсутня.
Проблема полягає в іншому, а саме в тому, щоб забезпечити для підприємства
максимальну економічну вигоду з мінімальними ризиками щодо управління його
дебіторською та кредиторською заборгованістю. Тобто процес управління
дебіторською та кредиторською заборгованістю повинен забезпечувати
належний рівень ефективності. До того ж, заходи повинні бути комплексними,
оскільки управління, наприклад дебіторською заборгованістю, без урахування
швидкості обертання, термінів залучення, вартості для підприємства його
кредиторської заборгованості, матиме менший позитивний ефект, якщо матиме
взагалі.
Звісно, рекомендації та відповідні заходи, спрямовані на підвищення
ефективності управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, повинні
враховувати специфіку окремого підприємства, його організаційно-правову
форму, розмір, види діяльності, фінансовий стан, конкурентоспроможність тощо.
Втім це стосується вже конкретних практичних кроків цього комплексного
процесу. Натомість для більшості вітчизняних підприємств реального сектору
економіки можна сформулювати низку основних напрямів, які мають
універсальний характер і сприятимуть підвищенню ефективності процесу
управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
Перш ніж обґрунтовувати напрями підвищення результативності
управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства,
необхідно визначитися з термінологією. Так, у Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» ця економічна категорія
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вкрай лаконічно, проте чітко визначена як сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату [3].
В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»
зазначено, що поточні зобов’язання включають, зокрема поточну кредиторську
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, за товари, роботи, послуги,
за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за
розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з
учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків, а також
короткострокові векселі видані [4].
Підвищити ефективність процесу управління дебіторською та
кредиторською заборгованістю підприємства можливо за такими основними
напрямами.
По-перше, необхідно забезпечити комплексність управлінського впливу
фінансового менеджменту як на дебіторську, так і на кредиторську
заборгованість.
По-друге, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
підприємства має здійснюватися на базі використання сучасних інформаційних
систем, які б давали змогу оперувати результатами детального фінансового
аналізу. Вимоги сучасності, коли вже на рівні держави відбувається цифрова
трансформація України, зумовлюють потребу використання автоматизованих
систем фінансового менеджменту, зокрема дебіторської та кредиторської
заборгованості, а також економіко-математичного моделювання майбутніх
сценаріїв для підприємства. Так, наприклад, В. М. Вареник і К. Г. Сезоненко,
обґрунтовуючи потребу вдосконалення аналізу дебіторської заборгованості
підприємства, досліджують сучасний аналітичний інструментарій [1].
По-третє, важливим напрямом є вдосконалення обліку й аудиту
дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві, розвитку
інформаційного забезпечення цього процесу та належного фінансового
контролю над заборгованістю [2].
По-четверте, перспективним напрямом є застосування економічних
механізмів оптимізації дебіторської та кредиторської заборгованості
підприємства. В дисертаційному дослідженні І. В. Фаринович розроблений
економічний механізм управління факторингом, який дає змогу суб’єктам
господарювання досить швидко перетворювати їхню дебіторську заборгованість
на ліквідні активи в разі такої потреби [5]. Відповідного наукового
обґрунтування та практичної апробації ще потребують механізми оптимізації
кредиторської заборгованості.
По-п’яте, існує необхідність розвитку державного регулювання та
нормативно-правового забезпечення процесу управління дебіторською та
кредиторською заборгованістю, зокрема розробки стандарту бухгалтерського
обліку «Кредиторська заборгованість» і вдосконалення механізмів урегулювання
спірних фінансових питань між кредиторами та дебіторами.
Висновки. В результаті проведеного дослідження були обґрунтовані базові
напрями підвищення ефективності управління дебіторською та кредиторською
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заборгованістю підприємства, що мають універсальний характер для суб’єктів
господарювання реального сектору економіки. Перспективи подальшої роботи
полягають у деталізації цих напрямів залежно від конкретних вихідних даних
щодо діяльності того чи іншого підприємства з урахуванням обов’язкової умови
забезпечення комплексності та зваженості в процесі управління його
дебіторською та кредиторською заборгованістю.
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Relevance of the study. Nowadays the changes and advances in local and
international business are inevitable. These include communication, informative and
marketing technologies. Marketing is becoming one of the urgent points, as it is one of
main aspects of running successful and profitable business. It is necessary to know
how to explore market opportunities, how to select the target markets, how to develop
an effective marketing complex and successfully manage the implementation of
marketing efforts.
Problem statement. With the development of science and technology,
particularly information technology, both the essence of marketing itself and marketing
strategies change. This determines the relevance of research on marketing strategies of
enterprises, identifying potential opportunities for its practical application.The main
task of our research is to investigate and summarize major types and functions of
marketing, trying to distinguish the most prominent ones.

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

114

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Analysis of research and development. A marketing strategy is a process that can
allow an organization to concentrate its limited resources on the greatest opportunities
to increase sales and achieve a sustainable competitive advantage. A marketing
strategy should be centred around the key concept that customer satisfaction is the
main goal.
Outstanding domestic and foreign scientists like, F. Kotler , G. Amstrong, J.
Saunders, V. Wong , J. J. Lamben , O. Walker, H. Boyd, J.-K. Larsch [1, 3] and many
others were engaged in marketing research strategies. However, despite numerous
publications, the problem of choosing an effective marketing strategy is still relevant.
A strategy consists of a well thought out series of tactics to make a marketing
plan more effective. Marketing strategies are dynamic and interactive. They are
partially planned and partially unplanned.
Marketing strategies are classified according to different characteristics [4,
p.828].
1. Global marketing strategies - strategies that determine the principle decisions
to choose the direction of development of the company.
2. Basic strategies are based on the firm's specific competitive advantages.
3. Growth strategies determine the direction of expansion of the scale of the
company.
4. Depending on the method of selecting the target market, strategies that allow
you to determine what products and for which market segments the firm will produce.
5. Depending on the degree of market segmentation - the strategy of choosing a
complex of marketing tools (marketing mix) for certain segments of consumers.
Marketing strategies may differ depending on the unique situation of the
individual business. However there are a number of ways of categorizing some generic
strategies. A brief description of the most common categorizing schemes is presented
below:
• Strategies based on market dominance. In this scheme, firms are classified
based on their market share or dominance of an industry. Typically there are three
types of market dominance strategies: leader, challenger and follower.
• Porter generic strategies. Such strategies are based on the dimensions of
strategic scope and strategic strength. Strategic scope refers to the market penetration
while strategic strength refers to the firm’s sustainable competitive advantage: product
differentiation, market segmentation.
• Innovation strategies. These strategies deal with the firm's rate of the new
product development and business model innovation. It asks whether the company is
on the cutting edge of technology and business innovation. There are three types:
pioneers, close followers, late followers.
• Growth strategies. The scheme explains how the firm should grow.
According to this scheme there are a number of different ways of solving this problem,
but the most common ones are: horizontal integration, vertical integration,
diversification, intensification.
• Marketing warfare strategies. This scheme draws parallels between
marketing strategies and military strategies [2, p. 129].
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Marketing specialists stress the real picture of marketing – the process of
planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas,
goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational
objectives. Marketing has eight functions: buying, selling, transporting, storing,
standardizing, financing, risk taking, researching.
Marketing has been variously defined. We can define it as a management activity
whereby suitable products are presented to the market in order to make a profit. The
different definitions of marketing reflect different approaches to the subject.
Well-managed firms have replaced a production orientation with a marketing
orientation. A marketing orientation means trying to carry out the marketing concept.
Instead of just trying to get customers to buy what the firm has produced, a marketingoriented firm tries to offer customers what they need. This is a guarantee of profitable
business [5, 271].
The marketing concept provides a guiding focus that all departments adopt here.
It should be a philosophy of the whole organization, not just an idea that applies to the
marketing department. It helps the organization work as a total "system" rather than a
lot of separate parts.
The goal of marketing research is to find a need and fill it. This goal can be
reached when we will find needs and determine the most effective ways to satisfy
these needs. Market research may also be used to help marketing managers to predict
the responses that can happen when they make changes in the marketing or
promotional mix.
Conclusions. Thus, as a result of the conducted research, it was clarified that the
marketing strategy is a certain set of marketing tools, on the basis of which an effective
policy of promotion of goods and services to consumers is developed, which is the
main long-term marketing plan of the company aimed at selecting the target segments
of consumers. The choice of a definite marketing strategy depends on the company’s
needs and expectations.
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Сучасні економічні реалії характеризуються високим рівнем динамічності
та мінливості ринкового середовища, що зумовлює проведення гнучкої
маркетингової політики підприємством з застосуванням відповідних
релевантних інструментів та засобів, одним з яких є маркетинговий аудит.
Теоретичні та практичні аспекти проведення маркетингового аудити
висвітлено у працях вітчизняних та зарубіжних вчених та економістів, серед
яких: Р. Адамс, Е. Аренс, Г. Дженік, Дж. Лоббек, Л. Михальчишина [2],
Р. Монтгомері, А. Наторіна [1], Т. Плаксій [3], Н. Яловега [4]. Важливість та
недостатність вивчення зазначеної проблематики обумовлюють актуальність
вибору теми дослідження.
Мета роботи полягає у дослідженні імперативів маркетингового аудиту
підприємства у сучасному контексті, а також обґрунтування доцільності його
систематичного проведення.
Сьогодні, з поширенням та ускладненням функцій маркетингу на
підприємствах виникає необхідність оцінки ефективності маркетингової
діяльності. Для забезпечення успішної діяльності та формування економічно
стійкого функціонування підприємства у довгостроковому періоді необхідна
система маркетингового аудиту, що дозволить заздалегідь виявляти проблеми та
засоби мінімізації їхнього впливу [2, с. 514-515].
За результатами дослідження наукових праць визначено основні завдання
маркетингового аудиту [1-4]:
аналіз відповідності цілі, місії та стратегії фірми вимогам споживачів та їх
корегування при необхідності;
визначення відповідності потреб споживачів та продукції, що випускає
фірма, рівня їх задоволеністю товаром та можливих шляхів його підвищення;
аналіз мікро та макросередовища підприємства з метою визначення
негативних та позитивних факторів впливу;
розробка заходів із мінімізації впливу негативних факторів, а також
комплекс дій з максимального використання сприятливих факторів для
отримання додаткового прибутку;
аналіз конкурентного середовища та місця фірми на ринку для визначення
конкурентних переваг та їх підсилення;
діагностування проблем в організаційній структурі підприємства та
визначення шляхів її оптимізації;
аналіз ефективності маркетингової політики підприємства та її
конкурентоспроможності відносно основних конкурентів, а також розробка
заходів із оптимізації.
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До функцій, які виконує маркетинговий аудит на підприємстві, можна
віднести такі [4, с. 88-89]: ревізійна (всебічна перевірка об’єктів аудиту),
інформаційна (забезпечення різних груп споживачів достовірною інформацією
про довгострокові перспективи маркетингової діяльності), аналітична (пізнання
й комплексне оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища), прогнозна
(прогнозування ефективності діяльності) та консультативна (розроблення
рекомендацій). Для проведення перевірки та аналізу певних аспектів діяльності
підприємство може обрати наступні організаційні форми проведення аудиту
(рис.).
МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ

Зовнішній
маркетинговий аудит

Внутрішній
маркетинговий аудит

Дослідження, ознайомлення та
аналіз зовнішніх факторів, від
яких безпосередньо залежить
стратегія діяльності
підприємства

Полягає у проведенні оцінки та
аналізі ефективності різних видів
маркетингової діяльності
підприємства

Рисунок – Види маркетингового аудиту підприємства [3, с. 75].
Відповідно до рис., зовнішній маркетинговий аудит або аудит
маркетингового середовища, досліджує макросередовище і середовище цілей
підприємства. Зовнішній аудит досліджує всі аспекти діяльності компанії. Він
проводиться сторонніми організаціями або незалежними аудиторами на основі
договорів (замовлень) з організаціями. Зовнішній маркетинговий аудит в
основному спрямований на дослідження та аналіз макро- та мікросередовища.
Внутрішній маркетинговий аудит – це регламентована внутрішніми
документами діяльність спеціального підрозділу підприємства з контролю всіх
ланок управління та різних сторін функціонування підприємства, спрямована на
вдосконалення його управління. Метою внутрішнього аудиту є допомога
органам управління підприємства (загальним зборам, наглядовій раді,
виконавчому органу) в підтриманні ефективного стану системи внутрішнього
контролю для досягнення стратегічних та оперативних цілей підприємства
доцільними і результативними способами. Перевагою внутрішнього аудиту, на
відміну від зовнішнього, є те, що він системний – складається з попереднього,
поточного та наступного, є безперервним, суцільним, що має дуже важливе
значення для успішного функціонування підприємства [2, с. 518]. На основі
отриманих результатів маркетингового аудиту підприємство визначає подальші
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напрями розвитку, при цьому не виключається значна переорієнтація його місії,
стратегій та цілей.
Таким чином, проведене дослідження дозволило встановити сутність, роль,
функції та завдання маркетингового аудиту підприємства. Інтерпретовано
сутнісні характеристики різних видів маркетингового аудиту підприємства та
обґрунтовано доцільність та важливість його систематичного проведення.
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ПІДПРИЄМСТВІ
Бондаренко-Надєждіна Валерія Віталіївна, студентка 2м курсу спеціальності 071
«Облік і оподаткування»
Сумський національний аграрний університет
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менеджменту СНАУ

Поліпшення організації обліку готової продукції є основним способом
досягнення соціальної та економічної ефективності діяльності підприємства.
Результатом діяльності будь-якого підприємства є випуск готової
продукції, виконання робіт чи надання послуг. Саме завдяки цьому вони
отримують свій прибуток.
Провідну роль у забезпеченні одержання прибутку підприємством відіграє
система контролю та обліку результатів виробництва й реалізації, а також
прийняття управлінських рішень стосовно виробничої та реалізаційної програми
на різних рівнях.
Готовою продукцію вважаються конкретні вироби, що пройшли всі стадії
технологічної обробки на підприємстві, відповідають встановленим стандартам
чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад
або безпосередньо замовнику [1].
Готова продукція - це вироби і напівфабрикати, що відповідають діючим
стандартам чи затвердженим технічним умовам, прийняті на склад чи
замовником.
Аудиторську перевірку розглядають як встановлений порядок дій аудитора
зі збору, оцінки й аналізу аудиторських доказів, які стосуються фінансового
стану, результатів діяльності та інформації щодо достовірності звітності.
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Аудит готової продукції можна поділити на чотири етапи:
- аудит обліку готової продукції;
- аудит неврахованої продукції;
- аудит обліку відвантаження і реалізації готової продукції;
- аудит обліку витрат на продаж.
Під час проведення аудиту обліку готової продукції аудитору необхідно
перевірити:
правильність і своєчасність оформлення документів на здачу продукції з
виробництва на склад;
правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних
з випуском готової продукції;
правильність визначення виробничої собівартості готової продукції по
видах видань і замовленням;
правильність розрахунків і списання сум відхилень фактичної собівартості
від планової;
правильність складання бухгалтерських проводок по обліку випуску
готової продукції (робіт, послуг);
відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку по балансових
записах рахунка «Готова продукція» записам у головній книзі і балансі;
правильність оцінки готової продукції.
Заниження оцінки продукції дає можливість посадовим і матеріально
відповідальним особам підприємств і торгових організацій вилучати частину
виторгу, що складає різницю між продажною і заниженою в обліку вартості
продукції [2].
Для встановлення факту випуску неврахованої продукції користаються
різними способами аналізу і перевірки документів. До них належать: зіставлення
даних інвентаризацій складів готової продукції підприємства і даних обліку в
місцях збереження, звірення документів, що підтверджують вивіз зі складів
підприємства готової продукції з документами бухгалтерського й оперативного
обліку продукції.
У результаті такого звіряння можуть встановлюватися випадки вивозу
неоприбуткованої по складу продукції, що не була списана у витратах, й не
виявилася у нестачі.
Під час реалізації готової продукції аудитору необхідно встановити:
Чи укладені договори на постачання готової продукції.
Правильність оформлення документів на відвантаження продукції.
Чи правильно встановлені відпускні ціни з урахуванням оплати витрат по
доставці продукції від постачальника до покупця, відповідно до укладеного
договору постачання.
Своєчасність пред’явлення в банк платіжних документів за відвантажену
продукцію.
Правильність оформлення документів по відпуску продукції, якщо
продукція відпускається безпосередньо зі складу постачальника.
Правильність ведення складського обліку готової продукції.
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Правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку реалізації
продукції.
До витрат, що пов’язані з продажем продукції, товарів, робіт і послуг
відносяться:
витрати на упакування виробів;
витрати по доставці продукції на станцію відправлення, навантаженню у
вагони, судна, автомобілі й інші транспортні засоби;
витрати на рекламу;
представницькі витрати й інші аналогічні по призначенню витрати.
Під час проведення аудиту витрат на готову продукцію аудитору необхідно
перевірити [3]:
 правильність включення витрат до складу витрат на збут;
 дотримання встановлених нормативів витрат на рекламу;
 дотримання основних положень про облік тари на підприємствах,
 правильність ведення аналітичного обліку по рахунку "Витрати на збут" і
відомості;
 правильність складання бухгалтерських проводок по операціях з тарою;
 відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку записам у
головній книзі (при Журнально-ордерній формі обліку) і балансі.
Аби в найкоротші терміни виявити наявні порушення в системі
внутрішнього контролю і мінімізувати ризики аудиту, можна запропонувати таку
послідовність перевірки системи обліку готової продукції та її реалізації:
1) дослідження та аналіз бізнес-процесу;
2) ідентифікація ризиків;
3) дослідження результатів попередніх перевірок системи внутрішнього
контролю;
4) складання плану та програми аудиту.
Ґрунтовно розроблені питання нададуть можливість отримати не тільки
дані про хід господарських процесів зі зберігання та реалізації готової продукції,
а й розмежувати повноваження та міру відповідальності персоналу при
здійснення таких операцій.
Отже, на сьогодні однією з складових ефективної організації обліку
наявності та руху готової продукції є високий рівень використання облікової
інформації для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції.
Нажаль, результати дослідження з обліку готової продукції свідчать про те, що
існує ряд проблем, які впливають на організацію ведення її обліку та аудиту.
Література
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Науковий керівник: Семенова Тетяна Валеріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
Національна металургійна академія України

Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств характеризуються
затяжною фінансово-економічною кризою, політичною нестабільністю,
зростанням рівня невизначеності зовнішнього середовища, загостренням
конкуренції, неспроможністю забезпечення високих результатів господарської
діяльності тощо. Тому діяльність підприємства повинна бути спрямована не
лише на виживання в умовах конкуренції, але й на процес безперервного
розвитку. Все це вимагає пошуку та застосування ефективних інструментів
управління підприємством. Важливим процесом, спрямованим на вирішення
перелічених вище завдань, є економічний розвиток.
Наявність численних підходів до визначення розвитку підприємства
свідчить про відсутність універсального підходу, який міг би бути теоретичною
та методологічною базою організаційних перетворень на промислових
підприємствах і сприяти вирішенню завдань організаційного розвитку. При
цьому практичну значущість має аналіз підходів з метою визначення переваги їх
використання в конкретних умовах.
Проблема економічного зростання і розвитку підприємства висвітлюється в
наукових публікаціях багатьох сучасних українських та зарубіжних науковців
(І. Шумпетер, С.С. Кузнець, М. Кондратьєв, Ф. Хайєк, П. Ромер, У. Баумоль,
М. Калецкі та інші).
У результаті дослідження наукових джерел можна зробити висновок, що
розвиток підприємств можна тлумачити як процес переходу від поточного стану
підприємства до кращого (досконалішого) порівняно з попереднім станом
відповідно до поставлених цілей.
Слід зазначити, що поняття «розвиток» та «зростання», хоча й
взаємопов’язані, однак за своїм змістом часто можуть не співпадати. Під
зростанням підприємства часто розуміють збільшення його розмірів та обсягів
виробництва. Про зростання підприємства свідчать показники випуску
продукції, обсягу продаж, чисельності працівників тощо.
Поняття розвитку підприємств тісно переплітається із потенціалом та
конкурентоспроможністю. Проаналізуємо науково-методичні підходи щодо
оцінювання рівня розвитку, спираючись на сукупність таких виокремлених
показників, як конкурентоспроможність, фаза розвитку підприємства,
інтегральний показник розвитку, ступінь реалізації потенціалу.
1. Оцінювання рівня розвитку підприємства за показниками
конкурентоспроможності. Для вітчизняних підприємств важливо звернути увагу
не лише на ефективність виробництва, але і на ефективність їх функціонування у
мінливому конкурентному середовищі. Конкуренція на ринку як суперництво
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між виробниками (продавцями) товарів за економічно вигідні умови
виробництва та реалізації продукції, за отримання найвищого прибутку чи інших
переваг може виступати у різних формах і здійснюватися різними методами [1].
Саме цим зумовлюється актуальність завдання науково-методичного
забезпечення оцінювання та діагностики рівня їх конкурентоспроможності.
Загальними недоліками більшості відзначених методів оцінювання
конкурентоспроможності підприємств, за винятком матричних, є статичність
оцінки конкурентних позицій підприємства у порівнянні з іншими суб’єктами
господарської діяльності та те, що отримані результати можуть залишатися
актуальними лише на порівняно короткому проміжку часу, що зумовлює
необхідність розроблення методу, який був би позбавлений вказаних недоліків.
2. Оцінювання рівня розвитку підприємства за фазою розвитку
підприємства. На нашу думку, під час дослідження рівня розвитку підприємства
можна опиратися на фазу життєвого циклу, в якій воно знаходиться. Фазу
життєвого циклу підприємства, а відповідно й фазу його розвитку можна
визначити за допомогою показника конкурентного статусу підприємства, під
яким розуміють порівняльну характеристику стосовно основних конкурентів,
внутрішнього потенціалу, конкурентної позиції в окремих сегментах ринку і
спроможності підприємства протистояти впливу чинників зовнішнього
середовища [2].
Конкурентний статус підприємства оцінюють за допомогою матричного
методу. Із групи підприємств, що досліджуються, визначають середні значення
за показниками, які комплексно оцінюють конкурентну позицію,
конкурентоспроможність і конкурентну стійкість підприємства. Відповідно до
отриманих якісних оцінок конкурентного статусу підприємства визначають фазу
життєвого циклу підприємства та рівень його розвитку. Взаємозалежна якіснокількісна оцінка дає можливість комплексно охарактеризувати конкурентний
статус підприємства і визначити рівень розвитку підприємства.
3. Оцінювання рівня розвитку підприємства за допомогою інтегрального
показника. Для одержання інтегральної якісної оцінки автори моделі ХофераШендела [3] пропонують використовувати такі власні кількісні та якісні
показники: відносну частку ринку; зростання частки ринку; охоплення системою
розподілу; ефективність системи розподілу; різноманітність асортименту
виробів; виробничі потужності та розташування; ефективність виробництва;
криву досвіду; сировину для промисловості; кількість продукту; наукові
дослідження
і
розробки;
перевагу
основного
розрахунку;
конкурентоспроможність цін; ефективність рекламних заходів; вертикальну
інтеграцію; репутацію.
Однак динаміка якісних характеристик інтегрального показника розвитку
підприємства за визначений проміжок часу не завжди може дати об’єктивну
оцінку його зміни, оскільки не показує спрямованості плину процесу у бік
погіршення або поліпшення розвитку підприємства.
4. Оцінювання рівня розвитку підприємства як ступеня реалізації
потенціалу (міри відповідності між складовими потенціалу). Основний зміст
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поняття “потенціал” полягає в інтегральному відображенні (оцінці) поточних і
майбутніх можливостей системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою
притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага та
уміння раціонально використовувати їх для досягнення поставленої мети.
Оцінювання рівня розвитку підприємства як відповідності ступеню
реалізації потенціалу полягає у визначенні рівня потенціалу, яким володіє
підприємство. Це оцінювання зводиться до того, щоб визначити потенціал
кожної складової підприємства, де рівень розвитку підприємства дорівнюватиме
ступеню реалізації певної складової потенціалу підприємства, а саме – його
найнижчому показнику, оскільки низьке значення окремого складового
потенціалу не є компенсованим вищим значенням іншого складового потенціалу.
На відміну від інших методів, окреслений підхід дає змогу оцінити рівень
можливостей розвитку підприємства та виявити можливість збалансованого
розвитку.
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Діяльність будь-якого підприємства являє собою складну систему, яка
формалізується і описується різними показниками і спрямована на підтримку, а
частіше – на підвищення його економічного потенціалу. Своєчасна і достовірна
оцінка економічного потенціалу підприємства дозволяє виявити невикористані
підприємством
резерви
економічної
зростання
і
підвищити
конкурентоспроможність в сучасних умовах функціонування.
Багато аспектів, що пов’язані з обґрунтуванням методів оцінки і шляхів
підвищення потенційних можливостей підприємства, маловивчені та є
недостатньо дослідженими. У зв’язку з чим існує необхідність пошуку методики
оцінки економічного потенціалу підприємства, що дозволяє йому ефективно
функціонувати в умовах ринку.
Перехід до ринкової економіки зажадав від підприємств промислового
сектора підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності,
результативних форм господарювання і управління виробництвом. Значна роль в
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здійсненні цього завдання відводиться моніторингу фінансово-економічного
стану підприємств, так як він є одним з найбільш ефективних методів
діагностики економічної діяльності підприємств. Реальну оцінку можливостей
підприємства керівництво отримує з аналітичних матеріалів, підготовлених в
процесі моніторингу за допомогою комплексного аналізу і прогнозу фінансового
стану підприємства.
У сучасних динамічних ринкових умовах кожне підприємство потребує
ефективної управлінської діяльності, яка здійснюється на основі якісних та
обґрунтованих економічних рішень.
Управління підприємством – це цілеспрямований вплив суб’єкта
управління на об’єкт управління для досягнення найбільш високих результатів.
Тобто, керівник, обираючи найбільш оптимальний варіант розвитку
підприємства, завжди повинен спиратися на результати економічного аналізу,
оскільки це дозволить уникнути зайвих витрат та досягти високих результатів.
Отже, економічний аналіз лежить в основі прийняття будь-якого
управлінського рішення та базується на комплексному всебічному вивченні
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, показників його
діяльності для визначення ефективності результатів його діяльності.
Економічний аналіз виник як об’єктивна потреба економіки та суспільства,
для покращення здійснення господарської та управлінської діяльності у будьякій країні в цілому та на підприємстві зокрема. Але останнім часом на
підприємствах йому приділяють менше уваги, роблять лише поверхневий аналіз
результатів діяльності та зосередженні лише на утримані зайнятих на ринку
позицій.
Дана науково-практична галузь базується на використанні системного
методу та комплексного підходу, які поєднують вивчення технічного стану
устаткування, забезпеченості та ефективності використання ресурсів, а також
показників діяльності підприємства у натуральному та грошовому вимірі.
На кожному виробництві чи організації здійснюється облік економічних
показників за фактичний період, а також розробляються планові показники
майбутньої діяльності підприємства. Це є первинною інформацією. Після цього
вона обробляється, ретельно вивчається, визначається ступінь виконання та
відхилення від плану, виявляються резерви підприємства та шляхи їх
використання. Тобто, економічний аналіз дозволяє правильно трактувати зібрану
інформацію для порівняння показників та побудови логічних висновків, щодо
ступеня виконання плану та характеру змін у діяльності підприємства. Він є
проміжною ланкою між етапом збору інформації та прийняттям обґрунтованого
управлінського рішення.
Окремо варто відзначити, що якість економічного аналізу прямо залежить
від ступеня правдивості, надійності та обґрунтованості інформації, яка
використовується для нього. Також цей фактор повинен використовуватися у
необхідній кількості, адже, при недостатній кількості інформації важко
об’єктивно оцінити стан підприємства, а при її надлишку - оброблення та
виявлення головного вимагає багато часу і зусиль.
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Важливим етапом економічного аналізу є порівняння результатів власної
діяльності підприємства та його конкурентів для визначення рівня
конкурентоспроможності, виявлення необхідності змін у виробничогосподарській діяльності та пошуку шляхів захоплення нових сегментів ринку.
Економічний аналіз в управлінні не функціонує автономно. Оскільки
взаємопов’язаний з іншими функціями, впливає на розвиток і удосконалення їх,
а під впливом вимог інших функцій розвивається і сам [2].
Наразі економічний аналіз набуває актуальності у таких формах його
здійснення:
дослідження інвестиційних та інноваційних можливостей, а також ступеня
ефективності інвестиційних проектів;
оперативний аналіз фінансового стану підприємства та його ділових
партнерів для покращення поточного управління та негайного виявлення
кризового стану;
стратегічний аналіз для визначення перспективних шляхів розвитку
підприємства.
На жаль, на сьогоднішній день не існує єдиної правильної системи
економічного аналізу та способу його проведення, так як кожен суб’єкт
господарювання має свої особливості розвитку та функціонування, особливо в
умовах сучасних динамічних змін ринкового середовища.
Таким чином, економічний аналіз на підприємстві здійснюється на усіх
етапах управлінської діяльності: перед прийняттям рішення, в процесі його
виконання та для оцінки його результатів. Тобто його практична цінність
полягає в об’єктивній оцінці об’єкта управління та формуванні якісних
управлінських рішень, які приведуть до поліпшення ефективності діяльності
підприємства.
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В кризових умовах сучасної України вкрай важливим для суб’єктів
господарювання є використання власних джерел фінансування господарської
діяльності та підвищення її ефективності на основі технологізації процесів
управління. Це пояснюється нестабільністю зовнішнього економічного
середовища та нестійкістю фінансово-економічного становища підприємств.
Слід зазначити, що система стратегічного управління підприємством,
зокрема його амортизаційною політикою та складність процесу управління
вимагають внесення суттєвих змін до принципів, цілей, важелів, методів впливу,
інструментарію та організаційної структури існуючої системи управління нею.
Сучасні підприємства потребують такого організаційно-економічного механізму
управління амортизаційною політикою, який забезпечить їх прибутковість та
конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі. Тому, виникає
необхідність в удосконаленні зазначеного механізму управління для швидкої
адаптації суб’єкту господарювання до жорстких умов ринкової економіки.
Подолання недоліків попередньої амортизаційної політики та підвищення її
ефективності можливі завдяки використанню певного інструментарію у системі
інформаційно-аналітичного забезпечення механізму управління амортизаційною
політикою, що дозволяє обґрунтувати інформаційні взаємозв’язки між
сукупністю різних видів інформації. Така інформація має відповідати критеріям
актуальності, своєчасності, повноти, доступності, адекватності для ухвалення
управлінських рішень. З появою нових інформаційних технологій, основою яких
є впровадження засобів обчислювальної техніки, систем телекомунікації,
інформація стає постійним, необхідним та можливим атрибутом забезпечення
діяльності різних рівнів управління підприємством.
Обсяги та зміст потрібної інформації залежать від нормативно-правової
регламентації амортизаційної політики, її мети й напрямків, кількості й
характеру параметрів, якими управляють і регулюють, умовами господарювання
підприємства, експлуатацією об’єктів основних засобів та їх видами, порядком
оподаткування та ціноутворення, від кількості варіантів можливого стану й
поведінки об’єктів амортизаційної політики, кількості та якості показників, що
характеризують ефективність амортизаційної політики.
Отже, основними вимогами при побудові системи інформаційноаналітичного забезпечення механізму управління амортизаційною політикою
підприємства є: дотримання чинного законодавства; вертикальна координація
управління процесами підвищення рівня ефективності амортизаційної політики;
забезпечення точності і передбачуваності показників та індикаторів. При цьому
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процеси підвищення рівня ефективності амортизаційної політики мають
оцінюватися за допомогою системи моніторингу фактичних показників у
порівнянні з нормативними та минулорічними.
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Сучасний стан розвитку економіки України та її інтеграція у світовий
економічний простір зумовлює необхідність пошуку для вітчизняних
підприємств нових способів функціонування. Ефективність діяльності будь
якого суб'єкта господарювання залежить від правильно вибраної стратегії
управління капіталом підприємства. У зв'язку з цим зростає роль механізму
управління капіталом підприємства в сучасних умовах господарювання.
Проте досі не існує чіткого визначення капіталу. Виходячи з характеристик
капіталу, що складають його сутність в економічній літературі, капітал
розглядають як: об'єкт економічного управління; накопичену цінність;
виробничий ресурс (фактор виробництва); інвестиційний ресурс; джерело
доходів; об'єкт тимчасового надання переваги; об'єкт купівлі-продажу; об'єкт
власності та розпорядження; носій фактора ризику; як носій фактора ліквідності.
У широкому розумінні, система управління капіталом – це сукупність
взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, до яких відносять підходи щодо
управління капіталом, базові положення системи управління капіталом,
забезпечення управління капіталом та складові системи управління капіталом
Безперервне удосконалення системи управління капіталом – політика, яка
спонукає, зобов'язує працівників, пов'язаних з управлінням капіталу і наділяє їм
повноваженнями до пошуку способів покращення показників ефективності
функціонування такої системи на безперервній основі. Тому для покращення
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системи управління потрібно здійснювати моніторинг системи управління
власним капіталом.
Моніторинг системи управління власним капіталом – процес
систематичного або безперервного збору інформації про параметри управління
власним капіталом, яка може бути використана для поліпшення процесу
прийняття рішення, а також як інструмент зворотного зв'язку з метою
ефективного управління власним капіталом. Він виконує наступні функції:
– виявляє стан критичних або перебуваючих у стані зміни явищ
навколишнього середовища, у відношенні яких буде вироблений курс дій на
майбутнє;
– забезпечує зворотний зв'язок, у відношенні попередніх успіхів і невдач
певної системи управління капіталом;
– встановлює відповідності обраним критерію ефективності [1].
Завдяки запровадженню новітніх систем управління власним капіталом
підприємства буде забезпечуватись фінансова стійкість підприємства. Тому для
покращення та ефективного управління потрібне впровадження програмних
продуктів, які дозволять отримувати точні дані про темпи зростання власного
капіталу в процесі господарської діяльності підприємства, які залежать від
певних
факторів
(рентабельності
обороту,
оборотності
капіталу,
мультиплікатора капіталу, частки відрахувань чистого прибутку на розвиток
виробництва), а також швидко обробляти великий обсяг інформації та
використовувати складні алгоритми розрахунку.
Отже, для кожного підприємства не можливе ні подальше існування, ні
його робота, якщо підприємство не забезпечене власними фінансовими
ресурсами. Ефективність діяльності підприємства значно залежить від розвитку
та вдосконалення системи управління власним капіталом. Дослідження підходів
щодо управління власним капіталом, які пропонують вітчизняні науковці,
дозволило структурувати процес управління, що стало основою управління
власним капіталом підприємства. Необхідним атрибутом діяльності
підприємства завжди є капітал, від моменту створення підприємства до його
ліквідації чи реорганізації, тому важливим для підприємства є ефективність його
управлінської системи.
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Постановка проблеми. Погіршення політико-економічної ситуації в країні,
зумовлене, насамперед, воєнним конфліктом на Сході та анексією Криму,
призвело до значних проблем у діяльності багатьох підприємств нашої держави.
Більшість підприємств гостро відчувають нестачу власних фінансових ресурсів,
складності залучення позикових коштів, накопичують значні суми кредиторської
заборгованості, що призводить до погіршення їх платоспроможності або, навіть,
до банкрутства підприємства.
Аналіз та напрямки дослідження. Основні аспекти досліджень фінансової
кризи на підприємстві розкриті у наукових працях таких авторів, як:
Е. Альтмана, В. Бівера, І. Бланка, О. Ковальова, О. Терещенко,Дж. Фулмера, та
ін. Однак теоретичне дослідження управління підприємством в умовах
нестабільності,ще знаходиться на стадії формування.
Криза або її загроза є об’єктивним, постійним, неминучим явищем у житті
будь-якого підприємства, вона виникає внаслідок виникнення розриву між
виробництвом та споживанням. Криза є об’єктивно необхідним процесом, який
сприяє підвищенню інтенсифікації розвитку підприємства. Під фінансовою
кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених
можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, які виникають на
цьому підприємстві. Вона являє собою втрату потенціалу виживання, що полягає
у хронічній неможливості здійснення фінансового забезпечення господарської
діяльності і зумовлено впливом як внутрішнього, так і зовнішнього оточення. На
практиці з фінансовою кризою, як правило, ідентифікується загроза
неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в
неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для
успішного функціонування.
Розвиток кризи може спричинити два варіанти кінцевого результату дій
менеджменту: банкрутство або подолання кризи. Звичайно, що висока
компетентність управлінців збільшує можливість позитивного впливу на
розвиток окремих кризових процесів на підприємстві.
При цьому фазами та етапами розвитку управління в умовах нестабільності
є: перша фаза – етапи шоку і відкочування; друга фаза – етапи адаптації і
опанування ситуацією.
Зауважимо, що пошук шляхів виходу підприємства з фінансової кризи
безпосередньо пов’язаний з виявленням і усуненням причин, що її зумовлюють.
Для цього аналізують ендогенні та екзогенні чинники, що зумовили потрапляння
підприємства у кризу, виділяють елементи, що впливають на підприємство,
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аналізують інформацію про кожний елемент і на основі оцінки теперішнього
стану підприємства з’ясовують причини настання кризового становища [3].
Чинники, які спричинюють фінансову кризу на підприємстві поділяють на:
зовнішні або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства) та
внутрішні або ендогенні (що безпосередньо залежать від діяльності
підприємства). До екзогенних чинників відносять:спад кон’юнктури в економіці
в цілому;значний рівень інфляції;нестабільність господарського та податкового
законодавства;нестабільність фінансового та валютного ринків;посилення
конкуренції в галузі та криза окремої галузі;посилення монополізму на
ринку;дискримінація підприємства органами влади та управління;політична
нестабільність у країні. Головними ендогенним чинниками є:брак чітко
визначеної стратегії розвитку підприємства;дефіцити в організаційній
структурі;низький рівень менеджменту;низький рівень маркетингу та втрата
ринків збуту продукції;незадовільне використання виробничих ресурсів;
непродуктивне утримання зайвих робочих місць [1, с.67].
Слід підкреслити, що тривогу викликають і матеріальні обставини
занепаду, пов’язані, перш за все, з досягненням критичного рівня старіння
виробничого капіталу. Подолання цього стану є вкрай складним і важким. До
цього додаються руйнівна дія тотальної корупції в органах влади та гібридної,
затяжної війни на нашій території.
З огляду на вищенаведене, особливого значення для підприємств, що
знаходяться в кризовому стані, набуває формування і реалізація напрямків
антикризового управління. Антикризове управління має враховувати стан
підприємства в матриці кризових станів і спрямовуватися на усунення
негативного впливу найбільш значимих чинників. Під час впровадження
антикризового управління на підприємстві розробляється стабілізаційна
програма, вона полягає в управлінні коштами для заповнення розриву між їх
витратою й надходженням. Маневр здійснюється як уже отриманими й
матеріалізованими в активах підприємства засобами, так і тими, що можуть бути
отримані, якщо підприємство переживе кризу. Заповнення «кризової ями» може
бути здійснено й збільшенням надходження коштів (максимізацією), і
зменшенням поточного споживання в оборотних коштах (економією).
Так, до стабілізаційної програми перш за все має входити комплекс заходів,
спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства. Строки її
здійснення для підприємства, що перебуває в зоні нестабільності, вкрай
обмежені, адже резервних фондів у нього вже, як правило, немає, а фінансові
вливання ззовні виключені. В цьому як раз проявляються принципові відмінності
антикризового управління від звичайного,які полягають у зміні критеріїв
прийняття рішень.
Важливою передумовою застосування антикризових заходів є діагностика
та ідентифікація глибини фінансової кризи. Розрізняють фази кризи: Іфаза кризи,
яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови
переведення його на режим антикризового управління); ІІ фаза, яка загрожує
дальшому існуванню підприємства і потребує негайного проведення фінансової
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санації; ІІІ фаза – кризовий стан, не сумісний з подальшим існуванням
підприємства і призводить до його ліквідації [2, с. 86].
Зазначимо, що характерними ознаками і фазами кризи є періодичний та все
триваліший дефіцит грошових коштів підприємства для виконання ним своїх
зобов’язань та фінансування своєї поточної діяльності. Зовнішнім проявом
такого станова є виникнення ситуації неплатоспроможності, яка характеризуйся
затримкою у часі здійснення поточних платежів (порушення терміну сплати у
зв’язку з недостатністю грошей на розрахунковому рахунку), сплатою
економічних санкцій (штрафів, пені) за несвоєчасну сплату, появою
простроченої кредиторської заборгованості та непогашених кредитів і позик.
Висновки. Необхідно зазначити, що проблема фінансової кризи
залишається актуальною для вітчизняних підприємств, кожне підприємство
повинно розробляти індивідуальні заходи з ліквідації кризи, котрі
відповідатимуть кризовій фазі, в якій знаходиться це підприємство та умовам
сучасної економіки. Так, в умовах кризи основним напрямом управління
підприємством є розробка антикризової програми оперативного реагування,
впровадження в життя оптимальних процедур пошуку і узгодженого прийняття
управлінських рішень на всіх рівнях, передбачення у цих процедурах реальних
можливостей корегування помилок. Головним завданням антикризового
управління – є раннє розпізнавання ознак кризових ситуацій.Цей напрямок
розвитку кризових процесів багато в чому залежить від якості управління
підприємством.
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Питання вирішення проблеми формування та вибору стратегій розвитку
підприємств протягом тривалого періоду виступають предметом дослідження і
одночасно, предметом дискусій як вітчизняних, так і зарубіжних науковців:
В. Гончара, О. Виханського, В. Гончарова, С. Ілляшенко, М. Кизима,
Г. Клейнера, Ф. Котлера, Т. Лепейко, І. Максименко, П. Нівен, Д. Нортона,
В. Оберемчук, Р. Побережного, В. Пономаренка, Л.Грейнера, І. Ансоффа,
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К. Боумена, А. Стрікленда, А. Томпсона та інших. Проте єдиної думки стосовно
стратегій розвитку в нинішньому мінливому середовища не існує.
Під
стратегією
розуміють
довгостроковий
напрям
розвитку
підприємницької структури, який має на меті закріплення його ринкових
позицій, спрямований на досягнення поставлених цілей та задоволення потреб
споживачів. Вітчизняна практика доводить, що основне завдання стратегії
полягає у забезпеченні впровадження інновацій та організаційних змін шляхом
розподілу усіх наявних та потенційних ресурсів при адаптації до впливу
чинників зовнішнього середовища.
Вибір стратегії відбувається на основі аналізу економічної діяльності
підприємства, можливостей та перспектив ринку з врахуванням бюджетноподаткової політики та впливу господарських тенденцій на економічну
діяльність підприємства.
Стратегії підприємств можна об'єднати у певні групи, причому, будь-яка
стратегія конкретного підприємства завжди носить індивідуальний характер,
оскільки формується і впроваджується під впливом різноманітних чинників
внутрішнього і зовнішнього середовищ. Проте вітчизняна і зарубіжна практика
доводять, що у менеджменті підприємства часто характерними є загальні
стратегії.
У зарубіжній економічній літературі існують концепції, які
характеризують чинники, що лежать в основі становлення, функціонування та
розвитку підприємства, а також формування ним конкурентної позиції на ринку.
Досягнення конкурентних переваг на ринку можна отримати, застосувавши
оптимізаційні методи, сучасні інструменти, механізми та моделі стратегічного
розвитку.
Наукові дослідження дають змогу стверджувати, що управління розвитку
підприємства не є самоціллю, а скоріше вагомим чинником досягнення
довгострокових
стратегічних
цілей,
спрямованих
на
досягнення
конкурентоспроможності підприємства [1]. В нинішніх умовах нестабільності
економічної та політичної ситуації в Україні розвиток стратегічного управління
на підприємствах обмежується можливостями трансферу західних моделей
менеджменту в цій сфері. Це призвело до того, що в Україні керівництво
підприємств орієнтується на досягнення короткострокових цілей, а саме, на
отримання максимального прибутку в найкоротші строки. Це характерно в
першу чергу, для малих та середніх підприємств. Для великих підприємств
причин існує декілька відсутності чітко визначеної стратегії: [2]
- наявність в короткостроковому періоді позаринкових переваг над
конкурентами, зокрема, зокрема, нерозвиненість політики протекціоналізму;
- монополізація ринку;
- відсутність у власників підприємств бачення перспектив, трактування
власного
бізнесу як
тимчасового
вкладення
капіталу з
метою
подальшого продажу підприємства;

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

133

- важка фінансова ситуація в Україні, яка в деяких випадках створюється
штучно з метою уникнення сплати податків в умовах несприятливої
податкової системи.
Динаміка змін в сучасному світі передбачає зміни в організаціях, якими
необхідно управляти таким чином, щоб уникнути протидії персоналу та в
найбільш оптимальні строки одержати запланований результат. З іншого боку,
кризові явища як зовнішнього, так і внутрішнього середовища також впливають
на зміни в організації і потребують спеціальних управлінських рішень та
конкретних дій. Процес управління змінами – це процес постійного корегування
діяльності організації, відновлення її структури та пошуку нових можливостей в
нинішньому нестабільному світі [3].
Тому погоджуємось з науковою думкою Балдинюк А.Г., що «кожна
стратегія управління змінами повинна передбачати розуміння унікальних
характеристик зміни, мати основу у вигляді організаційної структури для
реалізації стратегії, підтримуватись чіткою позицією менеджменту щодо
необхідності змін та їх обґрунтування з оцінкою ризиків, пов’язаних зі змінами
та ситуацією їх неприйняття». [4]
Таким чином, результати проведених досліджень дають змогу сформувати
висновок про те, що стратегія розвитку організації та управління змінами – це
два паралельних стратегічних документи, що враховують життєвий цикл
організації та вплив запроваджених змін на технологічні й управлінські процеси
і персонал організації.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЛЮДСЬКИХ
РЕСУРСІВ
Бакуменко Владислав Ігорович, студент 2 курсу спеціальності 073 Менеджмент
Азовський морський інститут
Науковий керівник: Макаренко Марина Василівна, д.е.н., професор, професор
кафедри Менеджмент та підприємництво на морському транспорті

Управління знаннями представляє собою великий інтерес у теперішній час,
оскільки обмеженість ресурсів та швидкість копіювання конкурентних переваг
змусили підприємства досліджувати ці питання.
Інтерес до знань обумовлений тим, що вони представляють собою
унікальне, рідкісне, важко імітоване іншими ключове джерело стійкої
конкурентної переваги [1, 2]. Стверджується, що динамічність бізнессередовища або ж мінливе, невизначене, складне та неоднозначне оточення, в
якому зараз працюють підприємства морської галузі, є каталізатором такої
зацікавленості. Безумовно, передача знань позитивно впливає на ефективність
підприємства та його інноваційну активність [2]. Але слід підкреслити, що є
автори [1, 2], які критично відносяться до значення знань для підприємства і
висловлюють сумніви щодо високої продуктивності знань, виникнення зайвої
відповідальності, ігнорування різних перспектив, не всі знання призводять до
позитивних змін у поведінці та інше. Незважаючи на такі аргументи більшість
науковців підкреслюють велику позитивну рол знань, їх цінність для організацій,
адже занадто мало випадків неефективності, їх ігнорування веде до
невизначеності та «дорогих» помилок.
В літературі зустрічається достатньо багато підходів до визначення
сутності поняття знання та класифікації його форм. Але формування
інтегрованої концепції щодо управління знаннями є важким завданням, оскільки
продовжують тривати обговорення та оскарження різних точок зору щодо
досліджуваної категорії. Одне не викликає протиріч – це твердження, що знання
є ключовим організаційним ресурсом та джерелом конкурентної переваги.
Два аспекти міжособистісних стосунків займають центральне місце в
зусиллях з управління персоналом щодо управління процесами знань:
різноманітність та соціальні мережі. Різноманітність членів команди, заснована
на таких характеристиках, як стать, сімейний стан або освіта, впливає на
поведінку обміну знаннями. Особи, які вважають себе меншиною, мають меншу
ймовірність ділитися знаннями з членами команди.
Дослідження соціальних мереж показує, як структура та зміст соціальних
мереж впливають на пошук та передачу знань та на значення спільного знання.
основне положення полягає в тому, що слабкі структурні зв'язки швидше, ніж
міцні зв'язки, виступають мостом між двома непоєднаними соціальними групами
та з'єднують індивідів або груп, які, швидше за все, значно відрізняються один
від одного. Результати досліджень, зацікавлених у пошуку та передачі знань,
згодом виявляють, що завдяки з'єднанню непоєднаних соціальних груп слабкі
зв’язки забезпечували доступ до зайвих знань, тобто мають більші переваги від
пошуку порівняно з сильними тиками, які є більш імовірними забезпечити
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доступ до подібних інших, які проживають в одних і тих же соціальних групах і
таким чином мають доступ до знань, які вже розповсюджуються.
Незважаючи на високий рівень дискусій та суперечок в галузі
організаційних знань щодо сутності знання та ступеню його управління,
підкреслено значення соціальної парадигми знань та управління ним як засобом
ілюстрації ролі практик управління людськими ресурсами. Він спрямований на
демонстрацію, з певною обережністю, як людські ресурси можуть сприяти обігу
знань та організаційному навчанню на ряді рівнів.
Наведена критика ілюструє, наскільки людські ресурси можуть бути
корисними, але також, що існують проблеми із впровадженням, через складний
характер знань. Загалом недостатньо досліджень щодо безлічі можливих
ініціатив людських ресурсів, які вирішують проблему обігу знань;
невідповідність результатів; надмірну орієнтацію на управління знаннями у
формі інформаційних технологій; невпізнання як неявних, так і явних знань, і,
таким чином, акцент на більш вимірюваних явних знаннях; і неможливість
дослідити перспективу для постачальника знань, так і реципієнта.
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Раковський Юрій Юрійович, студент магістратури спеціальності «Менеджмент»
Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського
національного університету будівництва і архітектури»
Науковий керівник: Кубанов Руслан Анатолійович, к. пед. н., доцент, доцент
кафедри економіки та менеджменту ВСП «ІІНО КНУБА»

В умовах формування кадрового забезпечення як вирішальної передумови
соціально-економічної стабілізації та його ефективне використання стає основою
продуктивності національної економіки. Серед важливих причин, що обумовили
ускладнення відтворювальних чинників стану сучасного кадрового забезпечення
України і негативно вплинули на структуру зайнятості та якість робочої сили на
підприємствах, слід вказати на недоліки структурної перебудови економіки
країни. Важливою особливістю сучасних процесів є те, що підприємства майже
втратили контроль за станом свого кадрового забезпечення та процесами його
формування й використання.
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Теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти формування та
використання кадрового забезпечення розглянуто в працях таких учених, як
Ю. С. Алексєєв, Г. М. Басько, Г. М. Розум, О. А. Докучаєв.
Мета дослідження – визначити сутність і головні риси кадрової політики
торговельного підприємства в умовах сучасного розвитку економіки України.
Становлення ринкової економіки спричинило зміну парадигми управління
підприємствами, у тому числі й торговельними, зумовило перехід від принципів
бюрократичного, адміністративно-командного керівництва до раціональних
засад організації управлінського процесу. Передумовою якості управлінського
процесу є його націленість на певні довгострокові орієнтири, які визначені на
рівні стратегічного бачення ситуації керівниками організації та сформульовані в
межах політики організаційного розвитку, її виробничій, кадровій, фінансовій,
соціальній та інвестиційній компоненті тощо. Кадрова політика як вагома
складова політики організаційного розвитку значною мірою визначає дієвість
інших політик. У загальному вигляді вона є генеральною лінією кадрової роботи,
яка реалізується в процесі управління персоналом і модифікується в міру зміни
стратегічних пріоритетів.
Характерними рисами або факторами економічного розвитку підприємства
чи організації є фінансова стабільність і позитивна динаміка у прибутковості,
наявність клієнтів чи споживачів продукції або послуг, тобто джерела доходів
підприємства, комфортність праці, компетентність, соціальна захищеність у
забезпечені персоналу, тобто фактори які створюють конкурентні переваги в
результативності праці персоналу, позитивний вплив результатів діяльності на
суспільну свідомість з точки зору охорони навколишнього середовища і
споживання енергетичних ресурсів.
Кадрова політика – це «складний організаційно-економічний процес, який
включає низку важливих заходів і процедур з пошуку і формування кадрового
потенціалу, забезпечення умов його розвитку і вдосконалення, становлення
соціальної інфраструктури тощо» [4, с. 125]. Кадрова політика вимагає:
планування та оптимізації чисельності й структури кадрів,удосконалення
підготовки кадрів, управління трудовим потенціалом, забезпечення умов
становлення та розвитку людського потенціалу в напрямку професійного росту.
В найбільш загальному плані, як зазначає Л. А. Бирман, кадрова політика –
це система заходів, спрямованих на формування інституціональних структур,
відповідно до цілей та інтересів країни, для ефективного процесу відтворення
кадрового потенціалу на певній фазі життєвого циклу економічної системи»; це
«система правил і норм, прагнень і обмежень у взаємовідносинах персоналу і
організації у цілому, за якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому
середовищі [5, с.120].
Будь-яка організація розробляє і здійснює свою функціональну політику у
тому числі й кадрову. Такий підхід характерний не тільки для приватних
організацій, а й для системи державної служби. В організаціях реалізуються
принципи відповідності функціональної політики і стратегії розвитку організації.
Таким чином, кадрова політика – це не лише правила та норми, а також
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прагнення і обмеження у взаємовідносинах персоналу і організації в цілому, за
якими діють всі її працівники.
В межах ефективної кадрової політики організація повинна здійснювати:
кадрове планування; аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання;
система стимулювання; «оргкультура» (порядки, норми поводження і трудові
цінності); система заходів для адаптації нових працівників до роботи в
організації і до трудового колективу [2, с. 96].
Персонал торговельного підприємства має ряд особливостей, зокрема
вирізняють такі основні складові управління персоналом: наймання і відбір
торгового персоналу, його навчання, контроль діяльності, мотивацію тощо. На
торговельному підприємстві наймання і відбір персоналу потрібно здійснювати
на основі заздалегідь розроблених критеріїв. У розробці таких критеріїв компанія
орієнтується на якості, які вона хоче бачити у своїх майбутніх працівниках.
Зокрема працівники повинні знати (вміти): свою компанію; товари компанії;
характеристики споживачів і конкурентів; проводити ефективні торгові
презентації; торгові процедури і свої обов'язки тощо [1, с. 260].
Ми погоджуємося із думкою Л. І. Скібіцької, що кадрова політика в першу
чергу, повинна бути направлена в першу чергу на професійне кадрове ядро,
сукупні здатності працівників, які необхідні для того, щоб вибирати, виконувати
й координувати дії, що забезпечують організації переваги на ринку товарів,
послуг, знань. Наприклад, у кризовій ситуації кадрове ядро – це найбільш
кваліфікована, стабільна, лояльна частина трудового колективу, цілі якої
повністю ідентифіковані із цілями організації. Кадрове ядро повинне бути
сформоване, мотивоване, навчатися й розвиватися з метою забезпечення
технологічного прориву [10].
Таким чином, конкурентоспроможність і здатність до економічно росту
торговельного підприємства в умовах сталого розвитку визначається якісним і
продуктивним потенціалом його працівників. Розуміння підприємцями
важливості ролі кадрового забезпечення у досягненні стратегічних цілей та
вкладення інвестицій в людський капітал організації сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності підприємства. Ефективне управління кадровою
політикою призводить до високого рівня кваліфікації персоналу, що у свою
чергу сприяє виробничому розвитку і росту конкурентоспроможності
підприємства.
Безумовно, в сучасних умовах розвитку економіки України кадрова
політика є одним із інструментів керівника підприємства, який повинен
забезпечити не тільки адаптацію підприємства до зовнішнього середовища, але і
зберегти кадровий потенціал, що дозволить забезпечити сталий розвиток.
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ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ
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076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Науковий керівник: Фіщенко Оксана Миколаївна, доцент кафедри «Економіки
підприємства»

На сучасному етапі розвитку народного господарства України велика увага
приділяється проблемі підвищення ефективності виробництва. Для вирішення
цього питання потрібно постійно впроваджувати у виробництво досягнення
сучасного науково-технічного прогресу, вдосконалювати форми та методи
використання трудового потенціалу, посилювати мотивацію кожного робітника
у межах підвищення продуктивності праці. Інакше кажучи, підвищення
ефективності виробництва можливе при умові найбільш раціонального
використання всіх наявних ресурсів, в першу чергу - трудових.
Питанням ефективності управління трудовим потенціалом займаються
багато вітчизняних вчених, зокрема: Д.П.Богиня, А.Б.Борисов, І.В.Прокопа та
інші.[1с.192],[2с.74-85].
Трудовий потенціал – це самостійна, динамічна соціально-економічна
категорія, яка характеризує трудову здатність та потенціал людини, колективу,
регіону, країни до продуктивної праці і служить інтегральною оцінкою участі
людини у суспільно-корисній праці. Трудовий потенціал - це кількість та якість
наявних трудових ресурсів з урахуванням можливості їх збільшення при
поточному рівні розвитку науки і техніки. [3,с.128]
У політекономічному аспекті трудовий потенціал можна визначити як
систему виробничих відносин між окремими індивідами, трудовими
колективами, соціальними верствами і державою з приводу відтворення і
використання працездатного населення країни. Він характеризується кількісною
і якісною сторонами.
Використання застарілих методів управління трудовими ресурсами
приводить до зниження мотивації, відсутності передумов підвищення
продуктивності праці, низькому рівню внутрішнього кадрового резерву. Оцінка
ефективності управління трудовими ресурсами заснована насамперед на
інформації про працівників: просування по службі, професійні, кваліфікаційні,
статево-вікові
характеристики,
медичні
й
психологічні
параметри,
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продуктивність і новаторська активність. Оцінка повинна здійснюватися
протягом усіх фаз управлінської діяльності.[4 с.28-29]
Недосконалість системи управління персоналом та мотиваційного
механізму, загострення соціально-економічних проблем на підприємствах
призводить до значного руху робочої сили, збільшення її плинності, яка сьогодні
на підприємствах є досить високою.
При оцінці ефективності управління трудовими ресурсами слід
враховувати витрати на досягнення цих цілей. Реальна ефективність системи
управління трудовими ресурсами може бути визначена тільки із зіставлення
ступеня реалізації цілей з витраченими на це коштами. Ефективність управління
трудовими ресурсами треба оцінювати за результатами роботи всього
підприємства. В Україні в останні роки проводяться дослідження процесів
управління трудовим ресурсом із застосуванням комплексу статистичних
методів. Зрозуміло, що невеликий досвід більшості українських підприємств,
конкуренція, високий рівень інфляції, підривають вказані передумови
стандартних методик оцінки ефективності. Це не означає, що від подібних
розрахунків треба зовсім відмовитися. Необхідно адаптувати наявні або
виробити нові методики для оцінки ефективності управління трудовими
ресурсами.
До головних завдань системи управління людськими ресурсами належать:
забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами; створення необхідних
умов для ефективного використання знань, навичок і досвіду працівників;
удосконалення системи оплати праці і мотивації; підвищення задоволеності
працею всіх категорій персоналу; надання працівникам можливостей для
розвитку, підвищення кваліфікації і професійного росту; стимулювання творчої
активності; формування і збереження сприятливого морально-психологічного
клімату; удосконалювання методів оцінки персоналу; управління внутрішніми
переміщеннями і кар'єрою працівників; участь у розробці організаційної
стратегії. Принципами побудови сучасної системи управління трудовими
ресурсами є: ефективність відбору і розміщення працівників; справедливість
оплати праці і мотивації; професійний ріст працівників відповідно до результатів
праці, кваліфікації, здібностей, особистих інтересів, потреб підприємства;
швидке й ефективне розв'язання особистих проблем [4 с.125].
Трудовий потенціал України, як і будь-якої іншої країни, є складною
соціально-економічною категорією, головним компонентом якої виступають
фізичні параметри відтворення населення – природної основи трудового
потенціалу. Йдеться про демографічний вимір трудового потенціалу, яким
останній, безумовно, не вичерпується. Відтворення населення і його трудових
ресурсів – це тільки один із компонентів, хоч і дуже важливих, трудового
потенціалу, який на кожному історичному етапі є втіленням усієї культури нації,
держави, народу, що пройшов складний шлях свого розвитку під впливом
ендогенних і екзогенних факторів. Особливо складним був процес розвитку
населення і його трудового потенціалу в Україні протягом XX століття.
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Альтернативними заходами щодо ліквідації дефіциту трудових ресурсів у
південних і східних районах України є забезпечення в галузевому і
територіальному розрізах відповідності кількості робочих місць трудовим
ресурсам, а також широке впровадження трудозберігаючих технологій. Іншими
словами, основним напрямом забезпечення робочою силою трудодефіцитних
районів треба вважати не додаткове залучення нових працівників, а скорочення
затрат живої праці.
Таким чином трудовий потенціал – це запаси праці, що залежать від
загальної чисельності трудових ресурсів та їх структури. Для кожного
підприємства важливим є те, щоб весь наявний трудовий потенціал був
ефективно використаний. Підвищення ефективності використання трудового
потенціалу більшості підприємств потребує глибоких змін у розробці і реалізації
кадрової політики на всіх рівнях, тому необхідно приділяти більше уваги пошуку
резервів і чинників економії праці. Ключовим чинником успіху у вирішенні цієї
проблеми слід назвати мотивацію високопродуктивної праці персоналу
підприємства. Через усе більшу обмеженість джерел готової кваліфікованої
робочої сили і її зростаючої вартості, на перший план кадрової політики вийшла
задача розвитку та максимального використання вже існуючого в організації
трудового потенціалу. Пошук шляхів активізації і врахування психологічних
особливостей персоналу стають одними з основних факторів підвищення
ефективності діяльності підприємств в Україні.
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Важливою умовою успішної діяльності будь-якого підприємства є
ефективна робота його персоналу. Дієвим способом виміряти результати роботи,
рівень професійної компетенції працівника та виявити його таланти є система
оцінювання персоналу. Виявляючи ступінь відповідності фактично досягнутих
рівнів виконання очікуваним, порівнюючи певні характеристики людини з
вимогами та еталонами, менеджери можуть розробити конкретні управлінські
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рішення щодо покращання результатів роботи, підібрати методи заохочення до
активної праці, здійснити оптимальний і справедливий відбір та підбір
працівника на вакансію, тощо.
При формуванні системи оцінювання персоналу важливим етапом є вибір
методів та інструментів оцінювання. Залежно від структури підприємства,
характеру діяльності персоналу та цілей оцінки використовується ціла низка
методів, основними з яких є [1-2]: атестація; метод змушеного вибору; описовий
метод; тестування; ділова гра; керування за цілями; управління
результативністю; ассессмент центр (груповий й індивідуальний); самозвіт
(виступ); метод 360°; оцінка методом комітетів; метод незалежних суддів; метод
інтерв’ю; спостереження тощо.
Враховуючи, що однією з найбільших проблем оцінки персоналу і
найімовірніших причин помилок у її проведенні є суб`єктивність, а задача
менеджера полягає у тому, щоб звести цей суб`єктивізм до мінімуму, оцінка за
допомогою інструменту 360° дозволяє суттєво підвищити об`єктивність системи
оцінювання.
В процесі оцінки за допомогою методу 360° кожного співробітника оцінює
він сам, колеги, керівник та підлеглі. Оцінка працівника з різних площин
трудової діяльності дозволяє визначити як далі розвивати управлінські навички
підлеглого та оцінити від колег одного рівня – його здатність працювати в групі,
команді. В результаті, кожний працівник отримує оцінку в числовому
еквіваленті, що складає середньоарифметичну суму оцінок всіх перерахованих
вище осіб за визначеними компетенціями (профілем компетенцій його посади).
Власне, унікальність даного методу полягає не лише в тому, що підлеглі можуть
оцінювати керівника, а і в тому, що працівники можуть самі себе презентувати.
Важливим інструментом організації самооцінки працівника може стати
складання портфоліо або СV.
CV (в перекладі з лат. сurriculum vitæ – «хід життя» або життєопис) –
короткий хронологічний опис біографічних даних (бекграунду): досягнень,
освіти, місць роботи та професійних навичок по певній формі; має на увазі більш
об'ємний документ, ніж класичне резюме. У ньому перераховуються всі
отримані спеціальності, додаткові курси, місця роботи, займані посади. За
допомогою СV визначається характер, темп і обсяги роботи співробітника, його
спрямованість і кваліфікація. На основі узагальнення представлених
співробіником даних оцінюється професійний розвиток і його достатність для
успішної діяльності.
CV є способом фіксації, нагромадження і оцінки індивідуальних досягнень
працівника за певний проміжок часу. За допомогою CV співробітник може
представити свої досягнення і довести, що саме його професіоналізм, а не будьякі інші міркування, є вирішальними для результатів конкурсного добору.
Мета складання CV як інструмента моніторингу професійних досягнень:
– оціночно-стимулююча (основа для підвищення кваліфікації);
– розвивальна відносно ситуації.
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Використання професійного CV в рамках визначення активності
працівника дозволяє перенести акцент з того, що співробітник не знає та не вміє,
на те, що він знає і вміє; дає можливість інтеграції якісної та кількісної оцінок,
перенесення наголосу з рейтингової оцінки на самоаналіз.
Структура CV являє собою, по-перше, своєрідний орієнтир всіх можливих
видів активності; по-друге, опис ключових компетенцій.
За змістом CV складається з двох частин (умовно):
- характеристика професійної діяльності працівника;
- характеристика якості виконаної роботи.
До першої частини включаються:
- показники володіння технологіями;
- показники участі у роботах команди;
- показники інноваційної діяльності.
До структури другої частини включені :
- динамічні показники професійних компетентностей і мотиваційноемоційної сфери;
- абсолютні показники результативності роботи колективу/команди;
- соціальна роль працівника.
Динамічні показники важливі тому, що відображають результати власне
професійної діяльності співробітника з питань вирішення професійних задач.
Облік виключно абсолютних досягнень може привести до оцінки не якості
роботи працівника, а рівня згуртованості колективу/команди.
Соціальна роль працівника виводиться не лише за результатами участі у
колективній/командній роботі та рівня особистісних досягнень, а і за
результатами опитування.
Нині CV працівника – це професійні інновації і функціональні маршрути;
робота над собою; фіксування результатів; оцінка власних досягнень і імпульс до
активності; об`єктивний погляд на себе.
C|V є не лише засобом визначення рівня професійної активності
співробітника, а і підтвердженням компетенції у певній сфері.
Об`єктивна система оцінювання за допомогою складання C|V, яка
передбачає врахування особистісного бачення своїх досягнень через
самопрезентацію, стає позитивним зворотнім зв`язком для співробітника. Вона
допомагає максимально усунути будь-які «непорозуміння» між керівництвом та
співробітником, надає можливість його похвалити і показати, що керівництво
компанії бачить його високі досягнення, дати йому можливість навчатися,
заповнювати прогалини у компетенції, або розвиватися у суміжних областях.
Література
1. Сівашенко Т. Сучасні підходи до оцінки персоналу. URL : www.nbuv.gov.ua.
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ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

143

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Фадєєва Ганна Володимирівна, магістрантка 2 курсу спеціальності 073
«Менеджмент»
Дніпровський державний технічний університет
Науковий керівник: Кучер Маргарита Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
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В умовах недосконалої конкуренції на ринку праці і в економічному
просторі, кількість працівників, що незадоволені умовами праці та рівнем
заробітної плати, які дезорганізовані та немотивовані, збільшується. Розуміння
того, що лояльність працівників до підприємства обумовлює їх дії та вчинки,
визначає стосунки всередині господарюючого суб'єкту, проблематика
управління організаційною поведінкою є вкрай актуальною і важливою для
ефективної життєдіяльності сучасних підприємств.
Організаційна поведінка полягає у вивченні людської поведінки, ставленні
до професійних обов’язків та їх виконання в організаціях. Інакше кажучи, – це
наука як про окремого індивіда та його поведінку в організаціях, так і про групи
людей [1].
Організаційна поведінка – це молода галузь науки, яка сприйняла багато
ідей та підходів із таких галузей науки, як теорії організації, організаційного
розвитку й управління персоналом, соціології, психології, комунікації та
менеджменту.
Узагальнення основних підходів до управління організаційною поведінкою
персоналу, зміст яких висвітлено у [2-5], дозволило виділити такі їх групи:
- підходи, які розглядають людину як сукупність особистісних і
професійних якостей. Функції управляючої системи зводяться до визначення
напряму і забезпечення професійного розвитку працівників, контролю за
виконанням завдань;
- підходи до управління з орієнтацією на результат передбачають як
визначення цілей трудової діяльності, так і акумулювання всіх ресурсів,
особливо людських, для їх досягнення. Одним з основних інструментів
управління є мотивація працівників, що забезпечує формування їх задоволеності
процесом праці;
- підходи, що враховують особливості складної ситуації, припускають
формування процесу управління як методу, що враховує специфічні зразки
поведінки для конкретних ситуацій у питаннях розподілу владних повноважень і
робочих завдань. Основним інструментом управління виступають знання і
навички менеджера;
- підходи до управління працюючою групою, визначені в теорії
організаційної поведінки як системні. Основними інструментами управління є
взаємини «працівник – підприємство» на рівні особистості, групи, організації та
соціальної
системи,
застосовувані
для
досягнення
індивідуальних,
організаційних і суспільних цілей.
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Згідно з вище наведеними підходами пропонується широкий спектр
факторів впливу на персонал (що вимагає дослідження й оцінювання факторів
впливу на поведінку персоналу) і велике різноманіття методологічних підходів
до управління його організаційною поведінкою.
У літературних джерелах зазначається, що:
- емпіричними дослідженнями встановлено, що пріоритетними зовнішніми
та внутрішніми факторами впливу на поведінку персоналу є: економічний стан,
технологічно-інноваційний розвиток, зміна поколінь, правове середовище, умови
ринку праці, меркантильний фактор, мотиваційні передумови, умови праці,
структура потреб персоналу;
- найбільш поширеними є підходи у контексті соціокультурологічної
парадигми управління та теорії мотивації. Правила внутрішнього розпорядку,
етичні норми, моральні заохочення, регулювання міжособистісних відносин є
складовими соціального методу управління, які ефективно використовуються в
управлінні поведінкою персоналу і базуються на оптимальній згуртованості його
членів у процесі праці шляхом забезпечення соціальної справедливості та
єдності інтересів задля досягнення спільної мети [5]. Задля ефективного
управління поведінкою персоналу використовуються методики впливу на
настрій та психіку людей, які дають змогу регулювати міжособистісні
взаємозв’язки управлінського персоналу з рештою колективу;
важливою|поважною| складовою управління організаційною поведінкою
персоналу є|з'являються| наступні|слідуючі| методи управління: стимулювання;
адміністративна та соціально-психологічна дії; дотримання трудового
законодавства; дотримання посадових інструкцій, правил внутрішнього
розпорядку, корпоративного кодексу, положень|становищ| соціального
партнерства і тому подібне; побудова|шикування| бренду організації (HR| бренд);
зміна сприйняття роботи та можливість|спроможність| задоволення потреб
працівника.
Таким чином, проаналізовано теоретико-методологічні підходи, положення
яких доцільно використовувати при управлінні організаційною поведінкою
персоналу на підприємствах і здійсненні підтримки у співробітників необхідних
стандартів поведінки.
Література
1. Kosmyna Y. Application of modern methods of sociometric analysis for modelling
personnel optimal behavior at the enterprise / Y. Kosmyna, G. Zakharchyn // Economics,
entrepreneurship, management. – 2014. - № 2. – P. 33- 38.
2. Дорофеева А.А. Управление организационным поведением персонала на
промышленных предприятиях: мотивационный механизм, методы, модели: моногр. КиевХарьков: НТМТ, 2015. 268 с.
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5. Організаційна поведінка: навчальний посібник для студентів денної та заочної
форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» / Укладач: М. В. Матушкіна.
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Сьогодні українське суспільство йде шляхом змін та реформації в усіх
сферах життя. Звертаючись до стану економічного потенціалу країни, слушної
уваги заслуговують новітні технології, а також їх проникнення та втілення на
рівні національної економіки. Так, перспективним напрямком розвитку
економіки стає цифровізація, успішна реалізація якої стане великим кроком до
позитивних перетворень національного господарства. Цей процес отримав назву
«діджиталізація» – трансформація, проникнення цифрових технологій щодо
оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктивності та
покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами [1, С. 35]. В свою чергу
К.О. Купріна так визначила цей процес: діджиталізація – це способи приведення
будь-якого різновиду інформації в цифрову форму. Безпосередньою метою є
удосконалення та поліпшення бізнес-операцій, функцій, моделей та процесів із
застосуванням цифрових технологій, перехід «від паперу на цифру» [2, С. 260].
Зазначимо, що головною метою розвитку цифрової економіки є створення і
розвиток цифрового середовища, що в подальшому має вивести національне
господарство на новий, більш високий рівень і забезпечити рішення проблем
міжнародної
конкурентоспроможності
вітчизняного
виробництва
та
національної безпеки нашої держави.
Дане дослідження спрямоване на розгляд основних досягнень сучасного
процесу «діджиталізації» в Україні: розробка інноваційних проектів,
затвердження державних стандартів, узагальнення статистичних даних світових
та національних рейтингів, та найголовніше – окреслення проблемних питань,
що гальмують розвиток цифрової економіки та суспільства України.
Наша держава взяла курс на розбудову цифрової економіки,
підтвердженням чого є розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-Р від 17
січня 2018 року «Про концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018 – 2020 роки», де детально окреслені основні поняття та цілі,
принципи, напрями, сценарій розвитку, механізми впровадження в українську
промисловість та виробництва, з урахуванням міжнародних стандартів цифрової
інфраструктури, та висвітленні також план заходів із впровадження таких у всі
сфери суспільного життя (освіта, медицина, туризм, громадська безпека,
електронна демократія тощо) [4]. Передумовою взяття вектору цифрового
розвитку економіки, вважаємо відсталість українського технічного прогресу, так,
за Всесвітнім рейтингом конкурентоспроможності цифрових технологій IMD
2019, Україна посіла 60-е місце розмістившись між такими країнами, як Перу та
Аргентина, аналізуючи дані попередніх років: 2015-2016 роки – 59-е місце,
2017 рік – 60-е, 2018 р. – 58 – е місце, можна зробити висновок: по-перше,
цифровізація України йде або занадто повільно, чи взагалі не відбувається [5].
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За думкою Н.М. Краус, О.П. Голобородько та К.М. Краус, цифровізацію
варто розглядати як інструмент, а не як самоціль. При системному державному
підході «цифрові» технології будуть стимулювати розвиток відкритого
інформаційного суспільства як одного з істотних факторів підвищення
продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, а також
покращення якості життя громадян України. Також науковцями було визначено
основні напрями впровадження цифрової економіка на початковому етапі:
Технологічний – стандартизація всіх рішень техніко-технологічного
характеру, тобто повинні стати безпечними та сертифікованими.
Інституційно-економічний – це створення організаційного процесу
управління, впровадження нових моделей та бізнес моделей з урахуванням
розумних речей, промислового Інтернет-речей, блокчейн технології, її
інституційного забезпечення, а також відповідність нормативно-правовій базі
соціально-економічних відносин суспільства.
Виробничий – містить конкретні бізнес додатки, відповідно до вимог
моделей управління іншого напряму, що базується на першому напрямі[3].
Підвищення конкурентоспроможності економіки, цифрова трансформація у
багатьох секторах економіки, зокрема, у таких як торгівля, сфера послуг,
перегляд трудового законодавства з урахуванням появи нових трендів, професій
на ринку праці – слугують прямим свідченням запуску трансформації
економічного становища країни. Першими здобутками діджиталізації, на нашу
думку, є зниження бар’єрів для підприємств: малих, середніх, успіх цифрових
технологій (Amazon, EBay, Alibaba, PayPal), створення та реалізація
інноваційних моделей бізнес-управляння, поява новітніх послуг (онлайн-банки,
сервіси для сплати комунальних послуг, мобільні додатки банківських установ)
та продуктів, реорганізація процесів обробки даних (Big data, Learning тощо),
змога точніше вивчати потреби споживачів та налагоджувати тісний зв’язок
бізнесу з цільовою аудиторією тощо.
В той же час треба мати на увазі, що цифрові технології роблять
національні економіки уразливими як з боку хакерів, так і з боку
транснаціональних корпорацій і держав. Існує можливість ворожого
інформаційно-технічного впливу на інфраструктуру економіки в політичних,
економічних і у військових цілях. А тому треба активно впроваджувати
механізми які будуть запобігати таким проявам.
Ключовий фактор успіху цифровій трансформації полягає в розвитку
цифрової культури в організаціях і заповненні потреб у відповідних спеціалістах.
Також цей висновок підтверджується результатами дослідження Digital IQ, в
рамках якого вивчається ефект від інвестицій в цифрові технології та системи. За
їхніми даними вкладення коштів в потрібні технології має велике значення,
проте в кінцевому підсумку успішність трансформації залежатиме від більш
широкого набору факторів, що пов’язані з людьми. Успішна реалізація
запланованих заходів, концепцій та проектів та підтримання процесу
цифровізації суспільством гарантує підвищення економічного потенціалу країни.
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Менеджмент та підприємництво на морському транспорті

На сьогодні, практично кожен учасник в сегменті міжнародних мереж
поставок намагається раціоналізувати свою діяльність шляхом злиття або
стратегічних альянсів. До таких учасників можна віднести транспортні лінії,
операторів терміналів та вантажовідправників. Отже, самий поверхневий аналіз
дозволяє дійти висновку, що портові органи залишаються єдиним помітним
винятком із широкомасштабних домовленостей про співпрацю економічних
суб'єктів ланцюга поставок. Співпраця між портовими органами ще не призвела
до великої хвилі консолідації, на відміну від того, що відбулося в інших
сегментах ланцюга. Однак останнім часом питання консолідації на рівні
портових повноважень усе частіше підіймаються. Одним із прикладів є
ефективність морських портів в Генті та Зеландії, які злилися в «Північний
морський порт» минулого року.
Посилення консолідації портових органів стане неминучим, враховуючи
зміни на ринку щодо набуття масштабів економіки, а також екологічний та
суспільний тиск. Земля є дефіцитним ресурсом, тому конкуренція за
землекористування дуже висока. Це ускладнює далекосяжні форми співпраці
між портовими органами, державною власністю та пов'язаними з ними
інституційними перешкодами до загальних ініціатив. Тому важливою умовою
успішних проектів співпраці є автономія портових органів. Портові органи влади
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повинні мати свободу щодо визначення економічного обґрунтування для
співпраці та впливати на цей процес. Якщо такого обґрунтування не буде, то
ймовірність успіху стає значно меншою.
Окрім формальних злиттів та альянсів, існує низка інших способів, за
якими органи порту сьогодні співпрацюють з різними зацікавленими сторонами.
Така співпраця може варіюватися від спільних інвестицій у сполучення із
внутрішніми територіями до екологічних програм. Порти затоки Сан-Педро є
хорошим прикладом останнього. Ми можемо очікувати, що зростає кількість
таких ініціатив, наприклад, у сфері «кругової економіки», внаслідок якої портові
органи працюють разом зі своїми промисловими кластерами, зокрема, для того,
щоб надати нові економічні цілі відходам, таким як стічні води, які
використовувались для охолодження промислових установок, адже їх можна
використовувати далі для міського опалення. Як доповнення до регіональної
співпраці, порти також взаємодіють «трансокеанським» засобом. Наприклад, такі
ініціативи, як ChainPort, мережа, започаткована портами Гамбурга та ЛосАнджелеса, як інструмент відсторонення від захисного ставлення до обміну
даними. Або Програма сталого розвитку світових портів, про партнерство між
IAPH та декількома міжнародними організаціями, пов'язаними з портовими
розробками та демонстрування світового лідерства портів, що сприяють
досягненню цілей сталого розвитку ООН та розширення можливостей портів.
Сказане говорить про істотний рівень постійної співпраці у портовому
секторі, включаючи спільні ініціативи на рівні портових органів. Злиття та
альянси, однак, залишаються доволі винятковим явищем, і це багато в чому
пов'язано з інституційним контекстом у межах більшості портових органів.
Зважаючи на те, що зростаюча кількість портів стає «корпоратизованими», а в
деяких випадках і приватизованими - це може бути лише питанням часу, коли
почнеться процес більш широкої консолідації, як це спостерігається в інших
сегментах ланцюга поставок. Основні риси цих нових форм управління
виявляються подвійними. По-перше, вони включають облік більш широкого
спектру вигод і витрат, пов'язаних з діяльністю морського порту, які часто є
наслідком більш розширеного набору зацікавлених сторін. По-друге, ці форми
управління також визнають необхідність ретельно оцінювати розподіл витрат та
доходів між економічно розрізненими економічними суб'єктами, як передумову
довгострокової життєздатності морського порту, зростання та функціонування
економіки з точки зору створення цінності.
Таким чином, нові зусилля для спільної роботи повинні будуватись на
надійних принципах економічної ефективності з акцентом на зменшенні витрат,
набутті масштабів та економії від масштабів, а також на створенні доданої
вартості в міжнародних логістичних ланцюгах. Створюється нова подвійна
рівноваги, здебільшого з децентралізованою ринковою потужністю портовими
органами, вантажопереробними компаніями, промисловими підприємствами,
експортерами, дистриб'юторами, судноплавними альянсами, постачальниками
внутрішнього транспорту та внутрішніми терміналами.
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У своїй діяльності автоперевізники вантажів здійснюють різні розрахункові
операції. Кожна розрахункова операція оформляється документально залежно
від типу та особливостей операції. У табл. 1 наведено перелік документів, що
складаються автоперевізниками вантажів при відображенні різного типу
розрахункових операцій.
Зазвичай виникненню розрахункових операцій передує укладання договору
з контрагентом. Особливим документом для автоперевізників вантажів є договірзаявка. Він оформляється на кожне замовлення незалежно від того, чи укладено
довгостроковий договір з контрагентом, чи ні. В договорі-заявці окрім
обов’язкових реквізитів первинних документів вказується наступна інформація:
вантажовідправник, вантажоотримувач, замовник, платник, адреси завантаження
та розвантаження, тип, характеристика, габарити, маса вантажу, терміни
доставки, штрафні санкції, ціна перевезення. Для міжнародних перевезень також
зазначається митний перехід. Товарно-транспортна накладна - це основний
документ на вантаж, що повинен оформлятися при здійсненні вантажних
автоперевезень.
Одночасно
з
цим
ТТН
виступає первинним
документом бухгалтерського обліку. В сьогоднішніх умовах немає нормативноправового акту, яким би було встановлено обов'язкову типову форму ТТН, при її
оформленні необхідно дотримуватися загальних вимог щодо змісту первинних
документів. Такі вимоги містяться у Законі України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» [1]. Крім того при оформленні товарнотранспортної накладної не заборонено застосування форми встановленої наказом
Міністерства транспорту України, Міністерства статистики України «Про
затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля»
[2]. Особливим є оформлення міжнародного перевезення вантажів.
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Міжнародним вважається автоперевезення, якщо вантаж перетинає кордон
України з оформленням міжнародного транспортного документу, зокрема CMR.
CMR - міжнародна товарно-транспортна накладна. Цей документ підтверджує
укладення договору міжнародного автомобільного перевезення вантажу.
Накладна СMR діє на підставі Конвенції про договір міжнародного дорожнього
перевезення вантажів. Заповнює накладну CMR відправник вантажу в 3-х
оригіналах. Підписується вона відправником і перевізником: перший примірник
(червоний) передається відправнику; другий примірник (блакитний)
супроводжує вантаж; третій примірник (зелений) залишається у перевізника.
Банківська виписка надається обслуговуючим банком щодня по кожному
відкритому рахунку в електронному та друкованому вигляді. Розрахунки можуть
здійснювати готівкою, що оформлюється прибутковими та видатковими
касовими ордерами.
Таблиця 1 – Документування розрахункових операцій автоперевізником
вантажів
Документування
Розрахункова операція

погашення
заборгованості

виникнення заборгованості

Розрахунки з вітчизняними
договори, отримані рахунки,
постачальниками палива, запчастин,
накладні на товар, отримані в
канцелярських виробів, бланків
ЄРПН податкові накладні
Розрахунки з постачальниками
договори, отримані рахунки,
комунальних послуг
акти, отримані ПН
Розрахунки за отримані послуги
договори, акти наданих послуг
(інтернет, шиномонтаж, діагностика, (виконаних робіт), отримані ПН,
ремонт, страхування, сервіси)
страхові поліси
договори, договори-заявки, акти
Розрахунки з вітчизняними замовнинаданих послуг, ТТН, видані
ками послуг автоперевезень вантажів
ПН
договори, договори-заявки, акти
Розрахунки з іноземними замовниканаданих послуг, CMR, видані
ми послуг автоперевезень вантажів
ПН

платіжне доручення
банку, виписка банку
платіжне доручення
банку, виписка банку
платіжне доручення
банку, виписка банку
виписка банку
виписка банку

отримані накладні на
товар, акти наданих
послуг (виконаних
робіт)
договори, договоридоговори, виписані рахунки,
заявки на перевезення,
Розрахунки за отриманими авансами виписка банку, видані податкові
акти наданих послуг,
накладні, зареєстровані в ЄРПН
ТТН, СMR
відомість нарахування
платіжне доручення,
Розрахунки з оплати праці
заробітної плати
виписка банку
авансовий звіт та додані
виписка банку або видатковий
Розрахунки з підзвітними особами
до нього документи,
касовий ордер
виписка банку або КО-1
Розрахунки зі страхувальниками за
договір, акт огляду, заява,
виписка банку
отриманими страховими виплатами
висновок експерта
Розрахунки за соцстрахуванням
лікарняний лист
виписка банку
Розрахунки за податками і платежами
відомість нарахування
платіжне доручення,
(ПДФО, ЄСВ, військовий збір, ПДВ,
заробітної плати, податкові
виписка банку
Розрахунки за виданими авансами

договори, отримані рахунки,
платі-жне доручення, виписка
банку, отримані ПН
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податок на прибуток)
Розрахунки за відсотками по кредиту
Розрахунки за отриманням та
поверненням фінансової допомоги
Розрахунки з учасниками товариства
по внесках до статутного капіталу
Розрахунки з учасниками по
дивідендах

декларації
договір про банківське
обслуговування, розрахунок
договір про фінансову
допомогу, виписка банку
протокол про створення та
реєстрацію товариства, статут
протокол зборів, бухгалтерська
довідка
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виписка банку
платіжне доручення,
виписка банку
виписка банку
платіжне доручення,
виписка банку

При документуванні розрахункових операцій, що оподатковуються
податком на додану вартість, обов’язковим документом повинна бути податкова
накладна. Автоперевізники вантажів виписують податкові накладні на послуги
автоперевезення: по території України – за ставкою 20%; на міжнародні
перевезення – за ставкою 0%.
Разом з товарно-транспортними накладними та CMR здача наданих послуг
виконавцем та приймання замовником оформлюють, як правило, актами наданих
послуг. При виявленні недостачі, браку товару, термінів постачання чи
незадовільного пакування надсилають лист-нагадування, в якому аргументовано
висловлюють невдоволення, а потім - претензію. Рекламаційні листи й листипретензії пов’язані з надзвичайно серйозним й відповідальним боком ділових
відносин - пред’явленням претензій партнерові, який порушив умови угоди й
виконав неякісно або ж зовсім не виконав покладені на нього обов’язки.
Претензії можуть бути пред’явлені з приводу різних порушень: порушений
термін поставки товару чи надання послуги; якість або кількість товару чи
послуги не відповідає зазначеній в угоді; виявлена внутрішньотарна недостача
щойно отриманого товару; незадовільна якість чи зовнішній вигляд упаковки
тощо. Періодично для підтвердження сум заборгованості з контрагентами
проводиться звірка. За результатами оформляється Акт звіряння.
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В сучасних умовах торговельним портам для підтримки стійкості розвитку
необхідно забезпечити ефективність своєї діяльності. Основою ж успіху
сучасних морських торговельних портів є здатність до створення та
впровадження інновацій та швидка реакція на зміни в ринковому конкурентному
середовищі. Так, П.Друкер визначив сім джерел інноваційної активності
підприємств, серед яких виділив знання як найбільш важливе та складне в
управлінні [1]. В основі будь-якої конкурентної переваги лежать знання, які були
використані в ході виробничого процесу й втілені у вигляді інновацій в
конкретні управлінські рішення. З метою підвищення ефективності управління
морськими портами та впровадження інноваційних знань як на державному, так і
на регіональному рівні повинні бути вжиті заходи щодо створення відповідних
організаційних умов.
В основі будь-якої конкурентної переваги лежать знання, які були
використані у виробничому процесі й втілені в конкретні рішення, що дозволили
підприємству стати успішним, ефективним, конкурентоспроможним. Отже,
впровадження інноваційного управління важливо для економіки сучасних
підприємств. У випадку, коли підприємство не зможе вжити заходів щодо
створення умов з вдосконалення, розвитку, поширення, збереження,
використання, втілення знань в життя та їх постійного оновлення, воно швидко
втратить здобуті переваги й зникне з арени конкурентного ринку. Можна
сказати, що знання як економічна категорія в господарстві підприємства є
стратегічним активом, об’єктом купівлі-продажу та чинником конкурентних
переваг. Отже, знання втілене в інновацію можна визначити як стратегічний
фундаментальний ресурс кожного підприємства, який внаслідок ефективного
управління, використовується ним для досягнення конкурентних переваг.
Розроблення заходів щодо впровадження у морських торговельних портах
інноваційного управління буде сприяти розвитку й активізації інтелектуального
капіталу портів, розвитку морської інфраструктури держави. Капітал
розглядається як сукупність трьох складових: людського капіталу (знання,
уміння, розумові й творчі здібності, культура, здоров'я працівників); соціального
капіталу (запаси, зберігання, акумуляція, перетворення, передача, переміщення
знань, що виникають у результаті мережних комунікацій, взаємин усередині
системи); організаційного капіталу (інституалізування знань, якими володіє
система й закладене в базах даних, інструкціях, правилах, стандартах виконання
процедур, регламентах, методиках, управлінських технологіях).
Завдяки тісному взаємозв'язку зазначених найважливіших компонентів
виникає компетентність, когнитивність й динамічні здібності системи
інноваційного управління морськими торговельними портами. Під динамічними
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здібностями інноваційного управління портами мається на увазі його здатність
збільшувати, обновляти, перетворювати, адаптувати й активізувати свою
когнитивність і компетенції для пристосування до нових умов на основі
розпізнавання й використання можливостей, створюваних середовищем, що
швидко змінюється з метою підвищення ефективності діяльності й інноваційного
розвитку. Взаємозалежна сукупність вище позначених складових породжує
креативність системи (стратегій, проектів, рішень, діяльності). До компетенції
організацій сектору вищої освіти входити проведення відповідних науководослідних робіт та здійснення освітньої діяльності у відповідності до потреб
портового господарства. Вищі навчальні заклади (університети, науково-дослідні
інститути) зобов’язані створити інтелектуальний, котрий стане підґрунтям
забезпечення інноваційного управління у морських торговельних портах.
Прикладом успішної реалізації проектів щодо формування інноваційного
управління на підприємствах є досвід США де до кожного з них забезпечується
індивідуальний новий підхід, оскільки такого роду проекти не мають
шаблонового характеру. У кожному окремому випадку створюється
консультаційний орган, що складається із представників державних структур і
приватних компаній, а також проводиться навчання його учасників нормативноправовим і організаційно-адміністративним особливостям реалізації проекту з
приводу впровадження інноваційного управління.
Серед основних завдань єдиного координаційного центру, крім
вищезгаданих, важливе значення займає підсумковий результат їх виконання надання органам державної влади рекомендацій щодо необхідності або
недоцільності участі держави у тому чи іншому проекті, перерозподілі ризиків,
згортання діючого проекту або зміну приватного партнера. При виконанні своїх
функцій центр повинен орієнтуватися на дотримання оптимального
співвідношення державних і приватних зобов'язань у сфері впровадження
інновацій у діяльність портів. Надмірне захоплення механізмами взаємодії
приватного сектору та держави в умовах високої ризикованості інвестиційних
проектів може привести до штучного розширення фінансово- економічних
зобов'язань держави, виконання яких, у випадку згортання проекту, буде
витратним для держави як кінцевого платника будь-якого проекту даного виду
партнерства [2]. Таким чином, відмінними рисами розроблених заходів стають:
застосування ринкового підходу при формуванні й розвитку проектів у галузі
розроблення інноваційної продукції для морських торговельних портів; відкрите
залучення приватного й державного секторів до інноваційного управління
морськими торговельними портами через інтеграцію з організаціями сектору
вищої освіти; обґрунтування необхідності створення постійно діючого
державного органу управління взаємодією партнерів проекту, ґрунтуючись на
проблемах управління такими проектами в Україні й досвіду закордонних країн.
Отже, інноваційне управління розвитком морських торговельних портів можна
здійснювати через використання відповідних заходів, що забезпечують
нагромадження інноваційного потенціалу розвитку портів. Особливість
представлених організаційних заходів полягають в зміні підходів до розробки
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освітніх стандартів і програм додаткової освіти. Розроблений інструментарій
інноваційного управління розвитком торговельних портів України в секторі
вищої освіти при його реалізації буде сприяти створенню організаційноекономічних умов для інноваційного розвитку усього портового господарства
країни й, формуванню конкурентоспроможності морегосподарського комплексу
України.
Проведене вище дослідження дозволило виділити й згрупувати основні
кроки, які слід пройти в процесі організації та впровадження інноваційного
управління для створення конкурентних переваг портів України. Отже,
ґрунтуючись на розгляді наведеного практичного та теоретичного матеріалу
можливо сформувати процедуру формування інноваційного управління
морськими торговельними портами України. Наведені організаційні заходи
відрізняються можливістю оцінки стадій процесу впровадження інноваційного
управління портами з урахуванням наявних ресурсів. При цьому
відслідковується нерозривний зв'язок усіх кроків щодо інноваційного управління
порту з його інформаційним забезпеченням. Ринкові принципи, враховані в
запропонованих заходах, сприяють адекватній реакції морських торговельних
портів на вимоги міжнародного конкурентного ринку.
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За останні два століття портовий сектор докорінно змінився. Протягом ХІХ
століття та першої половини XX століття доступ до портів та вихід із них
розглядалися як засіб контролю ринків. Конкуренція між портами була
мінімальною, а витратами пов'язані з портами були відносно незначними
порівняно з високою вартістю океанічного та внутрішнього транспорту. Як
наслідок, було мало стимулів для підвищення ефективності портів. Але ж в
сучасному світі все докорінно змінилося. Більшість портів сьогодні конкурують
один з одним у глобальному масштабі, і, завдяки величезним приростам
продуктивності в океанічному транспорті, досягнутих за останні кілька
десятиліть, порти зараз сприймаються як контрольованою складовою в
підвищенні ефективності логістики океанічного транспорту. Все це стало
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обґрунтуванням необхідності покращення ефективність порту, зниження витрат
на перевезення вантажів та інтегрування портових послуг з іншими
компонентами глобальної мережі. Через капіталомісткість таких заходів з
підвищення ефективності необхідні інструменти для заохочення приватного
сектору до широкого спектру діяльності сучасних портів.
Прогнозується, що у ХХІ столітті п'ять сил будуть взаємодіяти, щоб
формувати конкурентне середовище серед портових органів та постачальників
портових послуг: суперництво між існуючими конкурентами; загроза нових
конкурентів; потенціал глобальних замінників; переговорна потужність
користувачів порту; і переговорна потужність постачальників портових послуг.
Ці сили впливатимуть на порти будь-яких розмірів, на вимоги до розширення
портів, поліпшення сервісу, прийняття рішень щодо ціноутворення та інших
управлінських дій. Визначення переможців та переможених у глобальному
портовому секторі, багато в чому буде залежати від того, як менеджери портів
стратегічно позиціонуватимуть себе в умовах розвитку конкурентного
середовища.
Інтенсивність суперництва в порту і між портами - перша з п’яти сил, що
формують конкурентне середовище. У деяких портах суперництва буде мало,
якщо воно є, враховуючи місцеположення порту, тип послуг, що надаються,
правила щодо кількості компаній, які можуть працювати в порту тощо. В інших
ситуаціях суперництво між конкурентами буде інтенсивним і може призводити
до ціноутворення, яке позбавляє постачальників прибутку. Є кілька факторів, які
визначають інтенсивність портового суперництва.
Доступ до ринків внутрішніх районів: у деяких ситуаціях лише один порт
може цілком забезпечити доступ до ринків внутрішніх районів. Це може бути
наслідком географічних особливостей, відсутності відповідної транспортної
інфраструктури з усіх, крім одного порту, політичних питань або інших
факторів. Наприклад, численні порти на Східному, Західному узбережжі США
конкурують за рух до Середнього Заходу та з нього. Так само ряд великих портів
у Північній Європі та Середземномор'ї конкурують за європейську глибину. В
Азії, Гонконгу, Шекоу, Янтіані, Фучжоу та інших портах відбувається змагання
за доступ до ринку Південного Китаю, а численні порти Північної Азії доступні
для обслуговування японського та корейського ринків [1-3].
Можливість обслуговування торгівлі перевалками вантажів: хоча
конкурентна боротьба за доступ до ринків внутрішніх районів іноді може бути
обмежена, конкуренція за перевантажувальний бізнес є інтенсивною, навіть для
портів, які встановили провідні позиції як центри завантаження. Наприклад
Сінгапур визначив свою роль найбільшого світового центру перевалки внаслідок
вигідного розташування на торговому шляху Азія-Європа та близькості до
регіональних центрів походження та пунктів призначення Південно-Східної Азії.
Мальта Фріпорт та Джоя Тауро встановили свої позиції на ринку
середземноморської перевалки внаслідок розташування на торговому шляху
Азія-Європа та близькості до ринків Південної Європи та Північної Африки.
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Однак стратегічне розташування цих портів не виключає конкуренції для
бізнесу.
Регіональний портовий потенціал та попит: дисбаланс місткості порту в
регіоні впливатиме на рівень суперництва між портами. Перевищення
потужностей призведе до того, що суперницькі порти будуть агресивно
конкурувати за частку ринку. Іноді це може призвести до руйнівного
ціноутворення. Наприклад, швидке зростання пропускної спроможності центру
Східного Середземномор’я призвело до інтенсивної конкуренції між хабами,
внаслідок чого такі порти, як Лімасол та Даміетта, були змушені агресивно
конкурувати за утримання клієнтів через ціноутворення послуг, які можуть не
покривати витрати. Крім того, нездатність в регіоні генерувати достатній трафік
збільшить конкуренцію для наявного бізнесу. Невелика внутрішня частина
портів на Карибському басейні обмежує доступний ринок кожного порту, що
створює необхідність конкурувати за всі види вантажів, а не спеціалізуватися на
видах перевезень, для яких порт може мати порівняльну перевагу.
Можливість створення конкуренції в порту: можливість сегментувати
операції в порту для створення конкуренції між постачальниками послуг часто
визначає, чи може суперництво існувати в самому порту. Іноді складно або
неможливо розділити засоби таким чином, що дозволяє більш ніж одному
підряднику надавати певні види послуг у порту, зокрема послуги з обробки
контейнерних терміналів, надаючи статусу монополіста підрядника. Багато що
залежить від географічного плану порту, наявного трафіку та мінімальних
додаткових потужностей (з урахуванням розмірів портових інвестицій).
Наприклад, у Бейруті 20-річна концесія на обробку контейнерів у порту була
надана одному підряднику, оскільки, як вважалося, макет порту дозволяє
працювати одному оператору контейнерного терміналу. Велика конкуренція
була створена серед постачальників послуг у Гонконзі, де три оператори
контейнерних терміналів конкурують між собою, а різноманітність інших
постачальників послуг конкурує за бізнес у порту. У Буенос-Айресі географічне
розташування порту та наявний обсяг трафіку, в кінцевому рахунку, дозволяють
конкурувати не більше трьох операторів терміналів.
Участь у фінансуванні об'єктів. Постачальник послуг, який бере участь у
фінансуванні діяльності, явно перебуває у кращому торговому становищі, ніж
той, хто цього не робить. Багато портових служб, які здійснюються приватно, як
концесії, передбачають певну ступінь фінансування оператором, а в багатьох
випадках підрядник, який пропонує найкращі умови фінансування, може
отримати концесію.
Порти більше не працюють в ізольованих умовах. Вони стикаються з тими
ж конкурентними силами, які відчувають компанії інших галузей. Між
існуючими конкурентами існує суперництво, тривала загроза нових учасників,
потенціал глобальних субститутів, наявність потужних клієнтів та потужних
постачальників. Справа з цими силами є постійним викликом для менеджера
порту. Це вимагає, щоб менеджер портів добре розумів вимоги користувачів
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порту, знав їхні обмеження на світовому ринку та мав стратегію для того, щоб
зробити порт партнером у розвитку бізнесу.
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Дослідження науковців щодо конкурентоспроможності портів головним
чином
були
зосереджені
на
визначенні
рушійних
чинників
конкурентоспроможності портів та їх вимірюванні. У нашому дослідженні
стверджується,
що
на
ефективність
діяльності
порту,
його
конкурентоспроможність сильно впливають значні зміни в морській галузі, які
вчені недостатньо вивчили. Отже, у центр уваги потрапила багатовимірність
«конкурентоспроможності порту», яка розглядалась на основі опрацювання
галузевих оглядів діяльності морських портів за період з 1983–2014 років. Аналіз
дозволяє більш детально розглянути основні індикатори (драйвери)
конкурентоспроможності портів та сформувати їх ієрархію.
Поняття конкурентоспроможності далеко не досягає однозначної
концептуалізації, хоча воно широко обговорювалося в академічній літературі. В
останні роки науковці відкрили плідні дискусії щодо низки нових галузей, що
мають відповідні практичні наслідки для портів [1]. Зокрема, провідні вчені
зосередили свої зусилля на вивченні деяких специфічних тенденцій, які, як
стверджується, моделюють сучасний розвиток галузі: зростаюча економія
масштабів у судноплавстві, інституційний поворот у портовому управлінні,
зростання співдружності між портами в безпосередній близькості, розвиток
міжфірмових мереж, а також тиск, який чинять проблеми, пов'язані із екологією
та стійким станом розвитку [2, 3]. Тому необхідно критично розглянути докази,
спираючись на галузеві тенденції, визначені найбільш визнаними науковими
роботами з морської логістики. Визначаючи та називаючи тематичні межі
ключових галузевих тенденцій, було враховано різноманітність теоретичних
аргументів. Ці галузеві тенденції забезпечують деякі інноваційні аналітичні
аспекти, що сприяють конкурентоспроможності порту та спричиняють
потенційні наслідки, спровоковані змінами у портовому та судноплавному
секторах. Економія масштабу в судноплавстві. Значне прискорення інвестицій
провідних судновласників у судна є першою передовою тенденцією, що
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спостерігається в галузі. Помітимо, що протягом останніх двадцяти років
прагнення до економії масштабу, змусило переступити важливий розмірний
поріг судна, в той же час наклало безпрецедентні операційні обмеження в
портах. Як наслідок, порти та термінали були змушені робити великі та швидкі
інвестиції в інфраструктуру, щоб впоратися з новими розмірами суден та
зберегти конкурентоспроможність. Що стосується конкурентоспроможності
портів, ця тенденція сильно впливає на відносини судно-порт, оскільки
оперативні вузькі місця та неефективність портів неминуче є наслідком
недостатнього обґрунтування інфра- та надструктур. Порт, який не в змозі
прийняти мега-судна, ризикує бути маргіналізованим у глибоководних схемах
торгівлі. Незважаючи на те, що наявна література зазвичай приймає до уваги
важливість таких факторів, як портові витрати, ефективність експлуатації та
інфраструктурне
благополуччя,
вплив
економії
масштабу
на
конкурентоспроможність портів недостатньо досліджується. Дійсно, ця
тенденція зробила сильний вплив на порти. Зростаюча кількість портів, ставила
на меті забезпечення експлуатаційних показників за рахунок створенню
спеціальних терміналів для судноплавних ліній, щоб забезпечити більш плавне
переміщення вантажів з моря на сушу. Створення таких об'єктів також
забезпечує гарантію стабільної вантажної бази та представляє собою додатковий
драйвер, здатний підвищити конкурентоспроможність порту в довгостроковій
перспективі. Нарешті, реформа управління портами відкриє двері для приватних
інвестицій та приватних діючих фірм, схильних до комерційного ризику. У
зв'язку з цим наявність конкурентного ринкового середовища дозволяє
менеджерам портових органів вибирати ефективних партнерів, які, в свою чергу,
підсилюють конкурентоспроможність порту в цілому. Нажаль, сучасні науководослідні зусилля були зосереджені на причинах, що лежать в основі реформ
управління портом, та на пов'язаних з цим інституційних, організаційних та
стратегічних змінах, що відбуваються в ході цього процесу. Співдружність між
портами в безпосередній близькості. Третя хвиля змін створюється зростаючою
взаємозалежністю між портами, розташованими в географічній близькості.
Підвищена швидкість взаємозалежності спричинила змішане поєднання
конкурентних стратегій та кооперативних стратегій. По-перше, поява парадигми
«регіонального порту» означає новий етап розвитку портів, який
характеризується поєднанням широких внутрішніх районів із сильною
внутрішньо портовою конкуренцією. З’являється спосіб впоратися з ключовими
проблемами, пов'язаними з портами.
Міжфірмові мережі. Четверта передова трансформація галузі представлена
зростанням міжфірмових мереж у судноплавстві та портах. В принципі,
зміцнення зв'язків кооперативів між приватними фірмами призвело до переходу
парадигми переговорної влади з публічної на приватну. Виникнення екологічних
проблем та питань, пов'язаних із стабільністю, є передовими індикаторами змін у
портовій та логістичній галузі. Незважаючи на те, що екологічні стратегії порту
можуть виглядати лише як додаткова вигода для забезпечення ефективності чи
необхідності дотримання вимог, вона все частіше стає основним стовпом у всій

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

159

стратегічній траєкторії, враховуючи крихкий баланс між ефективністю, стійким
зростанням показників на транспорті та логістикою. Дійсно, екологічна стійкість
представляє зростаючу стурбованість портових органів, політиків, споживачів
портів та місцевих громад. У зв'язку з цим технічні та технологічні інновації
можуть забезпечити вирішення основних екологічних питань, зберегти
стандарти якості та в кінцевому підсумку підвищити ефективність та
конкурентоспроможність.
Незважаючи на те, що попередні дослідження визначили ряд відповідних
факторів, що впливають на конкурентоспроможність портів, часто науковці не
приділяли достатьної уваги детальним тлумаченням деяких змін у передових
галузях, які сильно вплинули на конкурентоспроможність портів та їх рушійні
чинники розвитку.
Тому
було
проаналізовано
багатовимірність
"портової
конкурентоспроможності",
щоб
класифікувати
основні
індикатори
конкурентоспроможності шляхом систематичного огляду галузевої літератури. З
теоретичної точки зору дослідження розробляє підхід для реінтерпретації
досліджуваних індикаторів у світлі основних галузевих тенденцій.
Основні висновки забезпечують ієрархію основних індикаторів та
дозволяють припустити, що економія масштабів судноплавства, зміни в
управлінні портами, співпраця між портами в спеціалізації, міжфірмових мереж,
а також проблеми екологічного та стійкого розвитку, пом'якшують впливову
роль традиційних індикаторів та перетворюють напрямки їх дії. Вимірювання
впливу змін в управлінні портами на конкурентоспроможність порту має бути
надалі досліджено в майбутньому, враховуючи потенційний внесок реформ в
портове
управління
для
перестановки
ієрархії
драйверів
конкурентоспроможності.
Майбутні
дослідження
повинні
поглибити
концептуальні
зв’язки
між
екологічними
стратегіями
та
конкурентоспроможністю портів, підкреслюючи роль таких факторів, як
стійкість до інновацій, репутація порту та соціальна та політична напруженість,
які можуть принести нові уявлення про ієрархію індикаторів-драйверів
конкурентоспроможності.
Література
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structural and dispositional analysis. Academy of Marketing Science Review, Vol.2(1), pp.1-42.
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОГО ВЕКТОРУ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПЗФ
Ніколайчук Тетяна Олексіївна, магістр правознавства, аспірант, кафедра
економіки природокористування
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ
Науковий керівник: Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАНУ

Механізм розвитку інклюзивних відносин у сфері заповідної справи
формує підґрунтя для спільної відповідальності держави, громади і бізнесу за
розвиток секторів, що мають пріоритетне значення як для регіональної
економіки, так і для забезпечення екологічного благополуччя регіону в цілому.
Інклюзивний підхід у сфері еколого-економічного благополуччя населення є
пріоритетним напрямом державної політики та має довгострокові перспективи,
оскільки спрямований на поступову інтеграцію всіх верств населення, взаємодію
з природою на постійній основі, одна його успішна реалізація неможлива без
якісного суб’єктного складу. Однак, незважаючи на загальнодержавну тенденцію
розвитку інклюзивних відносин у всіх царинах національної економіки, відсутнє
усталене трактування такої дефініції як «еколого-економічна інклюзія», її
принципи, функції, основні напрями розвитку, інклюзивно-суб’єктний склад досі
не має чітко окресленого понятійно-категоріального апарату
З метою успішного розв’язання складних екологічних, економікоекологічних та еколого-соціальних проблем, потрібна чітка та дієва система
економіко-фінансових та еколого-соціальних механізмів розвитку відносин
інклюзивного характеру у сфері заповідної справи України.
Оскільки еколого-економічна сфера здійснення підприємницької
діяльності має високий поріг входження, потребує чимало матеріальних,
фінансових та нормативно-організаційних ресурсів, не кожен представник
приватного сектору економіки матиме можливість провадження такої діяльності,
крім того галузі притаманний великий обсяг фінансово-екологічних ризиків [1],
однак здійснювати так звану «супровідну» підприємницьку діяльність мають
можливість навіть мікропідприємці. Чіткий зонінг суб’єктів господарювання у
сфері еколого-економічного інклюзування надасть можливість реальної оцінки
ресурсів для входження у сферу відносин еколого-економічного характеру,
напрямів розвитку інноваційних видів підприємництва, необхідності
трансформації тих чи інших усталених економіко-організаційних форм, які не
відповідають потребам сьогодення, створенню інноваційних організаційноправових форм та способів утворення (рис. 1)
.Розвиток інклюзії еколого-економічного характеру є важливим
інструментом досягнення суспільно-економічних та природоохоронних цілей
для всіх верств населення:
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Розвиток інклюзивних
відносин екологоекономічного напряму
Основна (базова) підприємницька
діяльність еколого-економічного
напряму

Допоміжна (супровідна)
підприємницька діяльність
еколого-економічного напряму

Рисунок 1 – Система господарської діяльності еколого-економічних
напрямів (розроблено автором на підставі [2],[3], [4], [5], ).
- максимальне зниження рівня еколого-соціальної ізоляції певних
прошарків населення в частині здійснення екологоорієнтованої господарської
діяльності (наприклад, можливість доручення до франшиз природоохоронного
напряму);
- визнання та повага до будь-яких видів еколого-економічних відносин у
природоохоронній та природно-заповідній сферах (фінансова та організаційна
підтримка інноваційних видів господарської діяльності);
- впровадження системи специфічно-адаптованих послуг екологоекономічного характеру (розмежування господарської діяльності на основну та
допоміжні, яка має обов’язково-супровідний характер);
- підтримка еколого-соціального розвитку людини на всіх вікових етапах,
як незалежного суб’єкта економічних відносин (недопущення дискримінації
молодих фахівців через відсутність досвіду ведення господарської діяльності);
- моделювання та алгоритмізація супільно-прийнятної поведінки в
природоохоронній сфері (наприклад, для досягнення певного рівня економічного
добробуту необхідно здійснити комплекс заходів природоохоронного
спрямування);
- підвищений рівень якості еколого-економічних благ, які надаються
суспільству (наприклад, запровадження системи стандартизації або маркування у
сфері ПЗФ- Nrf);
- створення конкурентного середовища, в якому є можливість чесної та
неупередженої реалізації власних ділових та професійних якостей (наприклад,
розвиток конкурентного середовища для нормотипових членів суспільства та
людей з особливими потребами, як незалежних суб’єктів господарської
діяльності);
- формування еколого-економічного оператора, який може здійснювати
посередницькі функції для нестандартних або інноваційних напрямів
господарської діяльності (наприклад, надання консалтинговим агентствам
функцій щодо підготовки та юридичного супроводу екологоорієнтованої
господарської діяльності, що здійснюється на «стикі» галузей та має чимало
правових колізій під час реалізації);
- розроблення еколого-інформаційної підтримки для всіх суб’єктів екологоекономічних відносин (наприклад, розроблення додатку, згідно якого суб’єкт
господарської діяльності буде мати можливість побачити, які види
підприємництва вже здійснюються на відповідному об’єкті ПЗФ, та обрати для
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себе або новий вектор або долучитись до вже існуючого (наприклад на підставі
франчайзингу).
Формування системи "кризового еко-менеджменту" або "девелопмент
менеджменту" для малоприбуткових напрямів господарської діяльності на
заповідних територіях або здійснення підтримки «мікропідприємців» надасть
можливість залучити якомога більше суб’єктів до еколого-економічних
відносин, що суттєво покращить рівень розвитку регіонів, забезпечить створення
нових робочих місць, зменшить рівень трудової міграції працездатного
населення з регіону, створить інструменти заохочення молодих фахівців.
Література
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ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Ільчишин Ольга Володимирівна, магістр спеціальності 051 «Економіка»
ПрАТ «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Науковий керівник: Квасній Любов Григорівна, к.е.н., доцент,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Прикарпатського інституту ім.. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП»

Світова практика доводить, що розвиток туризму спричинив зростання
«індустрії гостинності», яка включає готельне та ресторанне господарство,
туристичні, готельні, транспортні та інші види послуг [1]. На сьогоднішній час
готельний сервіс, високоякісні готельні послуги та конкурентоспроможні
підприємства готельного бізнесу, орієнтовані на задоволення потреб споживачів
готельних послуг, визначають перспективи розвитку туризму в Україні.
Як показує світовий і вітчизняний досвід, підприємства готельного бізнесу
пропонують широкий асортимент продукції харчування, готельних послуг,
здатний задовольнити різноманітні запити споживачів. Вони здійснюють при
цьому певні витрати, розмір яких залежить від потенціалу підприємства,
організації управлінської, фінансової, правової діяльності, чинників зовнішнього
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й безпосереднього середовища. На сучасному етапі до тенденцій розвитку ринку
готельних послуг відносяться поглиблення спеціалізації готелів, утворення
міжнародних ланцюгів, поява нових готелів, впровадження комп'ютерних
технологій для вирішення різних виробничих завдань, в тому числі і для
прискорення процесу бронювання номера в готелі.
Значна роль у скороченні витрат належить організації управління
маркетингової діяльності підприємств готельного бізнесу. За науковими
поглядами Д.К. Ісмаєва, роль маркетингу полягає в тому, щоб привести
діяльність підприємств готельного бізнесу у відповідність із попитом, а зусилля
маркетингового відділу спрямувати на створення такого готельного продукту,
який би відповідав сучасному попиту [2]. У зв'язку з цим відбувається
модернізація змісту поняття «готельна послуга», що полягає в удосконаленні її
якісних характеристик, і вимагає вивчення генезису її сутнісного змісту як
об'єкта маркетингу, орієнтованого на споживача. Ф. Котлер трактує послугу як
діяльність, яку одна сторона може запропонувати іншій, якщо вона має неосяжну
природу й не призводить до володіння будь-чим [3]
Основними суб'єктами готельного сектору є виробники готельних послуг,
оскільки саме вони безпосередньо їх формують, а потім просувають і реалізують
на ринку цільового споживача. Ринку готельних послуг притаманний
нематеріальний характер, в тому й полягає його економічна сутність. Сама
послуга є пропозицією особливого виду послуг, які не можуть бути надані без
матеріально – технічної бази, а повний їх комплекс щодо приймання,
розміщення, харчування, обслуговування та перебування гостей в готелі є
основною відмінною ознакою таких послуг.
Готельні послуги надаються на базі готельних об’єктів (готелів) - будівель
різних типів і видів, пристосованих спеціально для тимчасового перебування
гостей. Якість готельних послуг, в першу чергу, залежить від стану матеріальнотехнічної бази та рівня кваліфікації персоналу засобу розміщення, а особливістю
готельних послуг є те, що вони синтезуються на стику матеріальних (надання
номерного фонду, харчування) і нематеріальних послуг (сервіс, атмосфера
гостинності). Тому сьогодні підприємства готельного бізнесу стараються
оновити, розширити, урізноманітнити та осучаснити матеріально - технічну базу
і персонал закладів. В результаті цього поряд з основними будівлями засобів
розміщення, як гриби виростають спортивні, розважальні, медичні, та інші
споруди, створюючи готельні комплекси. Послуги, які пропонуються такими
готельними комплексами, також мають комплексний характер.
Протягом кількох останніх десятиліть туристична індустрія, особливо
готельна гостинність, розглядається як ключовий чинник зростання та
домінування сектору послуг у національних економіках, як у розвинутих
країнах, так і в країнах, які розвиваються. Тенденції та закономірності розвитку
сервісної економіки в умовах нестійкого ринкового середовища припускають її
орієнтацію на задоволення попиту споживача шляхом сервісних послуг на
ринку. Розширення асортименту і доступності сервісних послуг є важливою
складовою частиною соціально-економічного розвитку суспільства, що сприяє
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його гармонізації та формуванню високої якості життя населення. Умови все
більш інтенсивної конкурентної боротьби на ринку нав'язують нагальну потребу
в побудові, обслуговуванні та посиленні відносин між клієнтами та сервісними
організаціями, адже бізнес-успіх компанії – висока рентабельність, рівень
продажів і частка ринку – завжди ґрунтуються на лояльності клієнтів, що є
результатом високого рівня їх задоволення, та означає, що їх очікування щодо
послуги були досягнуті та перевищені. Іншими словами, якість обслуговування,
що перевищує сподівання споживачів, - це єдиний шлях досягнення успіху
підприємств готельного бізнесу на конкурентному ринку.
«За функціональним призначенням послуги, що надаються підприємствами
готельного господарства, підрозділяють на матеріальні та нематеріальні.
Матеріальна послуга – це послуга для задоволення матеріально-побутових
потреб споживача. Нематеріальна послуга – це послуга для задоволення
духовних, інтелектуальних потреб.
Коли матеріальні та нематеріальні елементи готельних пропозицій
оптимально поєднуються і доповнюються, вони відповідають очікуванням
гостей та можуть свідчити про якісні послуги, які є результатом успішних бізнеспроцесів різних організаційних підрозділів готелю. Основними факторами
кожного процесу управління, підтримки та основних процесів є: люди,
обладнання, методи, середовище, операції та зв'язки, через які управління
готелем створює цінність для гостя.
Література
1. Опанащук Ю. Я. Формування системи послуг у готельному господарстві
України : автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління
підприємствами (економіка торгівлі та послуг)» / Ю. Я. Опанащук. – Львів, 2009. – 21 с.
2.Ісмаєв Д. К. Маркетинг і керування якістю готельних послуг /Д.К. Ісмаєв. – К:
Аспект Пресс, 2006. – 631 с.
3.Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб. :
Питер, 2006. – 816 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
НА ПРИКЛАДІ АТ «УКРПОШТА»
Миколаєнко Катерина Романівна, студентка 6 курсу спеціальності
073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент персоналу»
ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»
Науковий керівник: Вонберг Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
управління персоналом та економіки праці

Актуальність теми взагалі та даного дослідження зокрема полягає в
підвищеній увазі до процесів професійного добору з-поміж інших складових
управління персоналом. Наголосимо, що під час професійного добору метою
відділу підбору персоналу АТ «Укрпошта» є омолодження персоналу в містах.
На сьогоднішній день «Укрпошта» налічує близько 73 тисяч працівників,
20 тисяч з яких - це оператори поштового зв’язку. При цьому, левова частина
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цих операторів має вік старший за 50 років і не мають навиків у сфері продажу
послуг, що надаються АТ«Укрпошта», не мають навиків роботи за комп’ютером
і, що особливо насторожує, не бажають їх здобувати.
Разом із тим, основними критеріями підбору на вакансію «оператор
поштового зв'язку» в містах є бажання вчитися, комп’ютерна грамотність,
вміння продавати послуги тощо.
Зазначимо, що у 2018 році було автоматизовано (встановлено комп’ютерну
техніку) 1900 сільських відділень поштового зв’язку. Після цього 30% персоналу
були замінені. Основна причина такої ситуації – це небажання вчитися новому
способу виконання своїх обов’язків. Адже, середній вік працівників компанії в
сільських місцевостях - 60 років. Також пріоритетом для АТ «Укрпошта» є
вміння пропонувати додаткові послуги клієнту, адже це сприяє підвищенню
прибутку компанії. Очевидно, небажання та невміння продавати послуги
призводить до зниження попиту на ці послуги. Крім того, багато клієнтів навіть і
не підозрюють про їх існування.
Також маємо наголосити, що клієнти Укрпошти - це люди різних верств
населення. А отже, оператор повинен вміти працювати і з пенсіонерами, і з
молоддю, і з дітьми, і з людьми з інвалідністю тощо. На жаль, на практиці досить
часто виникають конфліктні ситуації, і тут вже обов’язком оператор є вміння
залагодити ситуацію та задовольнити клієнта.
Оператор означеної компанії, дійсно, має володіти численними знаннями,
вміннями та навичками, щоб гарно виконувати свою роботу. Не варто забувати й
про особистісні якості, такі, наприклад, як чесність та відповідальність. Дійсно,
через оператора проходить велика кількість грошей, також він має доступ до
товарів, які продає відділення (марки, конверти, листівки).
Для того, щоб залучити найкращих працівників, компанія має
запропонувати відповідний компенсаційний пакет. На практиці стикаємося із
численними перешкодами на шляху реалізації цього процесами. Отже, можемо
виокремити наступні перешкоди під час професійного добору персоналу в АТ
«Укрпошта»:
1. Готовність кандидата працювати в некомфортних умовах праці Багато
відділень не мають гідних умов праці. Деякі з них знаходяться в приміщеннях
без опалення, деякі без вентиляції або без кондиціонерів.
2. Готовність кандидата працювати за «плаваючим» графіком. У операторів
поштового зв’язку немає фіксованого графіка роботи та фіксованої обідньої
перерви. Також існують відділення поштового зв’язку з цілодобовим графіком
роботи.
3. Готовність кандидата до ротації кадрів Кандидатів на посаду
попереджають, що часто операторів переводять з відділення до відділення, в
залежності від завантаження відділення або за іншою необхідності. Тобто, якщо
кандидат шукає роботу поруч з місцем проживання, Укрпошта не може
гарантувати, що через деякий час кандидата не переведуть в інше відділення.
4. Не висока оплата праці Ставка у оператора поштового зв’язку в місті
7500 грн. У селах, малих населених пунктах - близько 6000 грн.
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Отже, можемо зробити висновок, що з огляду на обсяги роботи, на не
комфортні умови, АТ «Укрпошта» не може здійснювати фактично процес
відбору кадрів. На роботу беруть практично всіх бажаючих, які подали заявку.
Наостанок наголосимо, що сьогодні відповідно до законодавства, один із
видів дискримінації - це вибір кандидатів за віком. Щоб уберегти себе від таких
звинувачень, АТ «Укрпошта» не ставить планку «до 50 років і не більше». Адже,
дійсно, перенавчатися, підвищувати кваліфікацію може кожен, незалежно від
віку. А, за словами експертів, причиною звільнень було саме не бажання вчитися
новим технологіям.
Сьогодні Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпошта»
(АТ «Укрпошта») є однією з найбільших логістичних компаній. Підприємство
намагається змінюватися, відкриває поштові відділення нового зразка,
впроваджує технології. І великою проблемою є те, що Укрпошта не має
можливості здійснювати суворий відбір персоналу на посаду «оператор
поштового зв’язку». Особливо гостро проблема стоїть в сільській місцевості, в
населених пунктах, з яких люди їдуть на заробітки, або в регіонах з сезонної
зайнятості, де майже немає бажаючих працювати. Принцип «беремо всіх»
призводить до зниження якості обслуговування клієнтів, а працівники не хочуть
працювати краще через низькі заробітні плати. В свою чергу, підприємство не
отримує бажаного прибутку, адже оператори не якісно виконують свої
функціональні обов’язки і не піклуються про прибуток компанії.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Федотова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры экономики и управления
национальным хозяйством
Днепровский национальный университет им. О. Гончара

В настоящее время не существует единого подхода, который бы считался
оптимальным при формировании профессиональной компетентности. Процесс
постоянного обучения начинается с базовой подготовки, продолжается
учебными программами для достижения уровня профессионализма и длится в
течение карьеры специалиста. Именно в учебных программах важно обеспечить
сочетание и сбалансированность развития профессиональной компетентности
специалиста.Формированиекомпетентности, то есть применение знания и
умения в реальной жизненной ситуации, является одной из наиболее актуальных
проблем.
Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов
необходимо всегда рассматривать с учетом принципа единства сознания и
деятельности: профессиональное сознание рассматривается как теоретическая
готовность специалиста к профессиональной деятельности, которая
обусловливает профессиональную деятельность как практическую готовность
специалиста к выполнению профессиональных обязанностей. Признаками
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готовности к профессиональной деятельности студентов могут выступать такие
(рис. 1).
Реализация личностно-ориентированного профессионального обучения с
его индивидуализированными формами будет способствовать переходу от
массово-репродуктивной к индивидуально-творческой модели подготовки
будущих специалистов. Таким образом, формирование компетентности входит в
общий контекст формирования личности. Поэтому важным аспектом понимания
компетентности является ее оценочно-мировоззренческая направленность, что
характеризует человека как субъекта специализированной деятельности в
системе общественного развития труда.
Формирование профессиональных компетенций будущего специалиста в
настоящее время требует от учебного заведения принципиально нового подхода:
интеграции профессионального образования, практической деятельности и
новых информационных технологий и предусматривает совершенствование
технологии обучения и воспитания, базирующейся на использовании
вычислительной техники, специального программного, информационного и
методического
обеспечения.
Стремительное
развитие
современных
информационных средств бесспорно влияет и на систему подготовки
специалистов.
Признаки готовности студентов к профессиональной деятельности
положительное отношение к избранной профессии
наличие специальных знаний, умений, навыков
сформированность профессионально важных качеств
наличие способности к профессиональной деятельности
готовность к постоянному саморазвитию и самообразованию, способность к
рефлексии
сформированные навыки самостоятельной творческой работы, овладение методами
научного познания, способность к инновационной деятельности
сформированность соответствующих психологических качеств личности, черт
характера, формирующих особый стиль профессиональной деятельности

Рис. 1. Признаки готовности студентов к профессиональной деятельности
Применение информационных технологий на занятиях при подготовке
будущих
специалистов
способствует
важному
повышению
уровня
познавательной самостоятельности, высокой степени наглядности и
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непрерывности самоконтроля, усвоению знаний и умений, формированию
необходимых профессиональных компетенций.
Современные педагогические программные средства дают возможность
воплощать в практику индивидуализацию профессионального обучения.
Использование на занятиях технологии мультимедиа способствует повышению
качества профессиональной подготовки за счет сочетания всех возможных
воздействий на студентов одновременно: графики, текста, звука и изображения.
Для повышения эффективности обучения конкурентоспособных
специалистов в условиях информационного общества, формирование
профессиональных компетенций у будущих специалистов, актуальным ныне
становится использование электронных учебников, которые дополняют
традиционные формы обучения.
Педагогический коллектив ВУЗов всегда должен работать на
формирование определенных профессиональных компетенций у студентов, что
дает возможность выпускникам устроиться не только на работу, но и
адаптироваться в сложных условиях современного общества. Для формирования
у студентов необходимых профессиональных компетенций во время обучения
обновляться должен не только перечень традиционных учебных дисциплин, но и
их содержание. В этом контексте особенно актуальным становится
использование инновационных форм и методов обучения, формирование
методики преподавания учебного материала для студентов.
Результатом постоянной научной и методической работы преподавателей
становятся учебно-методические пособия, рекомендации и научные статьи,
которые находят внедрение в учебном процессе в виде личных педагогических
разработок. Необходимо проведение открытых занятий, мастер-классов,
семинаров-практикумов, на которых распространяется педагогический опыт по
подготовке специалистов, формированию у них профессиональной
компетентности.
Реализация предметных компетенций и формирование ключевых
компетенций осуществляется, прежде всего, через интерактивное обучение,
организацию целенаправленной, активной, познавательной деятельности
студента. Уже в первый год обучения студентов следует привлекать к таким
формам обучения, как проблемная лекция, лекция теоретического
конструирования, лекция-диалог, лекция пресс-конференция, семинардискуссия, семинар-анализ конфликтных ситуаций, семинар-практикум, учебнопознавательные конференции, разнообразные формы тестирования и контроля
знаний, с использованием игровых методов.
В авторской интерпретации профессиональная компетентность - это
качественная интегральная характеристика личности специалиста, которая
определяет его готовность и способность к выполнению профессиональных
функций, принятию оптимальных решений с применением профессиональных
знаний и предыдущего опыта для достижения необходимого результата через
владение технологиями общения и учета особенностей межкультурного
делового общения, а также личная ответственность за принимаемые решения.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Олійник Валерій Владиславович, студент 4 курсу спеціальності
073 «Менеджмент»
Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального
закладу «Університет Банківської справи»
Науковий керівник: Ізюмцева Наталія Володимирівна, д.е.н., доцент кафедри
менеджменту та СГД

В сучасних умов інтеграції економік різних країн, та науково-технічного
розвитку господарства успішність створення і впровадження в практику
діяльності підприємств інноваційних процесів можна визначити за станом
використання трудового потенціалу, який є важливим елементом успішної
роботи підприємства, зміцнення його конкурентних позицій, вибору
прогресивного напряму розвитку під час реалізації стратегічних перетворень.
Досвід провідних країн світу доводить, що витрати підприємства на
впровадження новітніх інформаційних технологій та здійснення всебічного
аналізу ринку є доцільним, але якщо зусилля керівництва не будуть підкріплені
розумінням кожного працівника своєї ролі в інноваційному процесі, бажаних
ефективних результатів не буде досягнуто. Те, наскільки швидко
впроваджуються та дієво використовуються засоби впровадження інноваційної
праці, великою мірою залежить від персоналу підприємства, від його готовності
та здатності вдало реалізовувати сучасні проекти, тому важливо
використовувати мотиваційні методи для підвищення ефективності праці
працівників на підприємстві.
Створення системи мотивації підлеглих починається з проведення роботи у
двох напрямках. По-перше, це створення комфортних умов праці, тобто
забезпечення захисту, престижності роботи, нормального психологічного
клімату в колективі, особистісного розвитку працівника. По-друге, система
відповідного впливу на виробничу поведінку співробітників. Це можуть бути як
матеріальні і нематеріальні заохочення працівників. Поняття «інновація» означає
позитивне, прогресивне нововведення (ідею, діяльність, технологію або
матеріальний об’єкт, який раніше не застосовувався організаційною системою)
[1, с. 25].
Зараз заробітня плата перестала міти вагу у формуванні мотиваційного
потенціалу працюючих. Цінність для людини має не стільки високий рівень
заробітної плати, а скільки наявність можливостей самовираження й
самореалізації, осмисленість праці, гарантії зайнятості, зручні умови праці й
можливісь особистісного та професійного зростання, які стають важливими
інноваційними чинниками мотивації людей.
Також важливе значення має проблема створення ефективної мотивації у
межі інноваційної праці. В наш час багато дослідників цим займається, це як
вітчизняні так і зарубіжні науковці, однак, ця проблема залишається не
вирішеною в наслідок нинішніх економічних труднощів, таких як суперечності в
регулюванні ринку праці, сфери зайнятості, оплати праці, та інші.
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Науковці ще не визначили єдиної системи ефективної мотивації на
підприємствах, що реалізують свої інноваційної стратегії. Механізм мотивації
праці на підприємствах залишається застарілим та неефективним, не відповідає
потребам сьогодення і стратегічним завданням інноваційного розвитку. Тому
необхідним є створення шляхів вдосконалення мотиваційних механізмів, та
системи ефективної мотивації праці, в умовах інноваційного розвитку шляхи
повинні відповідати вимогам і потребам сучасності.
Щодо інноваційного розвитку банківської системи, то тут можна поділити
на окремі напрямки: 1) розвиток науково-технічного, соціального та
економічного потенціалу; 2) отримання міжнародного досвіду та знань
українських фахівців, створення високих стандартів життя для кожного
громадянина; 4) створення для клієнта умов сприятливих для ініціації нових
ідей. (У системі банківських послуг для корпоративних клієнтів 60% інновацій
запропонував сам клієнт. У випадку приватних клієнтів відносно половини
інновацій клієнт був ініціатором) ,Сферою впровадження інновацій в умовах
швидкого розвитку можуть бути найрізноманітніші напрямки, наприклад:
розробляються нові банківські продукти та послуги, фінансові інструменти та
технології обслуговування, змінюються організаційні структури та бізнеспроцеси організацій, застосовуються інноваційні канали збуту та методи
реклами. Важливо зазначити, що в сучасних умовах автоматизація має великий
вплив на розвиток банківського бізнесу, впровадженням нових технічних засобів
і сучасних банківських технологій для просування на ринок банківських
продуктів і послуг, а також із пошуком інструментів, що підвищують
привабливість банківських послуг, чому і сприяють інновації [2, c. 125].
Що стосується мотивації персоналу, то згідно інноваційного підходу є
декілька технологій мотивації, а саме:
Мотивація персоналу через застосування технології визначення цілей
(Прикладом є формування мотиваційної системи, яка буде узгоджувати цілі
працівників з цілями організації).
Мотивація персоналу через компенсації (Передбачає мотивацію через
відкриту систему оплати праці, прив’язку компенсаційного пакета до
індивідуального показниками ефективності)
Мотивація персоналу через застосування технології командоутворення
(Результати роботи підприємства безпосередньо залежать від взаємодії між
співробітниками, від командної роботи, а не тільки від індивідуальних
досягнень) [3, c. 96].
З вищевикладеного слідує, що мотивація є динамічним процесом, для
аналізу тенденцій розвитку якого необхідно впровадити на підприємствах
моніторинг системи мотивації праці, який би створив інформаційну базу для
прийняття управлінських рішень у сфері мотивації праці персоналу. Основою
формування
ефективного
мотиваційного
механізму
повинно
стати
спостереження за динамікою стану мотивації трудової діяльності працівників,
вимір ступеня використання в трудовому процесі мотиваційного потенціалу
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працівників. Необхідно розглядати інвестиції в мотивацію як новий напрям
інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств.
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НОВИЙ КРОК В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНЦІЄЮ – ВІДМОВА ВІД
КОНКУРЕНЦІЇ
Куленко Максим, студент 2 курсу, спеціальності «Менеджмент»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

Конкуренція – це суперництво між суб’єктами ринкової економіки за
найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку, отримання найбільших
прибутків.
Щоб перемагати в майбутньому, компаніям слід припинити конкурувати
між собою, створити незайняту ринкову нішу, де виграш одного не відбувається
за рахунок програшу іншого, присвятити себе створенню зростаючого попиту і
протистояти конкуренції. Єдиний спосіб перемогти конкуренцію - це перестати
намагатися перемогти.
Уявіть собі ринковий всесвіт, що складається із двох океанів: червоний і
блакитний [1]. Червоний океан символізує усі галузі, що існують на даний
момент. Це відома частина ринку. Блакитний океан - галузі, які на сьогоднішній
день ще не існують. Це невідомі ділянки ринку.
У червоному океані кордони галузі визначені й погоджені, а правила гри в
конкуренцію всім відомі. Тут компанії намагаються перевершити своїх
суперників, щоб перетягнути на себе більшу частину існуючого попиту. Якщо на
ринку стає тісніше, можливостей росту й одержання прибутку стає менше.
Блакитний океан виникає за межами, але частіше усередині червоного
океану, розсовуючи вже існуючі галузеві кордони і позначає недоторкані ділянки
ринку, вимагає творчого підходу й дає можливість рости й одержувати високі
прибутки. У блакитному океані конкуренція нікому не загрожує, оскільки
правила гри ще тільки будуть встановлюватись.
У червоному океані завжди найважливіше – це уміння обганяти своїх
конкурентів. Червоний океан ніколи не втратить свого значення й залишиться
фактом ділового життя. Однак, коли пропозиція починає перевищувати попит у
самих різних галузях, боротися за частку ринку хоч і необхідно, але недостатньо
для того, щоб підтримувати стійкий ріст.
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За зростаючою необхідністю створення блакитного океану ховається кілька
рушійних сил. Розвиток технології значно підвищив продуктивність
виробництва й дозволив постачальникам виробляти небувалі обсяги продуктів і
послуг, тому в різних галузях пропозиція все частіше перевищує попит.
Ситуацію збільшують глобалізаційні тенденції. Коли кордони між країнами
й регіонами стираються, а інформація про продукти й ціни швидко поширюється
по усьому світу, ринки-ніші й монопольні галузі продовжують зникати.
Пропозиція росте під впливом глобальної конкуренції, однак свідчень
росту попиту по усьому світу не спостерігається, статистика навіть вказує на
зниження кількості учасників на багатьох розвинених ринках. Недавні
дослідження великих американських брендів, у рамках однієї галузі, підтвердили
наявність цієї тенденції. Згідно з дослідженнями, бренди основних категорій
товарів і послуг стають усе більш схожі між собою, розрізняти бренди стає усе
сутужніше як в умовах економічних підйомів, так і спадів, тому люди все
частіше вибирають низьку ціну.
Галузі завжди виникають і розширюються, умови і кордони галузі не
постійні, їх встановлюють окремі суб'єкти – лідери ринку – компанії, які ведуть
запеклу боротьбу за збільшення своєї частки ринку і витрат на просування
товарів, виступають ініціатором зміни цін, виробництва нових продуктів.
Тому, саме «стратегічний крок», а не «компанія» і не «галузь» – є
підходящою одиницею, що дозволяє пояснити створення блакитних океанів і
перманентну (постійну) високоефективну діяльність компаній.
Стратегічний крок – це набір задач і дій керівництва, пов'язаний з
розробкою великої бізнес-пропозиції, що формує новий ринок.
При оцінці змінних характеристик галузі, організації й стратегії виявлено,
що створення й завоювання блакитних океанів вдавалося як дрібним так і
великим компаніям, як молодим менеджерам, так і старшим за віком, компаніям
із привабливих і непривабливих галузей, компаніям-новачкам і справжнім
мастодонтам,
державним
і
приватним
компаніям,
представникам
низькотехнологічних і високотехнологічних галузей, а також компаніям самого
різного національного походження.
Корінна відмінність переможців від невдах в області створення блакитних
океанів полягає в підході до стратегії. Компанії, що застрягли в червоному
океані, додержувалися традиційного підходу, прагнучи перемогти конкурентів і
намагаючись зайняти для цього зручну для захисту позицію.
А от творці блакитних океанів, як не дивно, не рівняються на своїх
конкурентів Замість цього вони підкоряють свої дії іншій стратегічній логіці,
названою – інновацією цінності.
Інновація цінності – це новий спосіб мислення, наріжний камінь стратегії
блакитного океану. Інновація цінності названа тому, що, замість того щоб
зосереджувати всі свої зусилля на боротьбі з конкурентами, ви робите
конкуренцію непотрібною, створюючи такий стрибок у цінності для покупців і
для компанії, що тим самим відкриваєте новий, неохоплений конкуренцією
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простір ринку. Інновація цінностей досягається лише тоді, коли компанія
поєднує інновацію з такими аспектами, як практичність, ціна й витрати.
Отже, стратегія блакитного океану пропонує відмовитися ділити з іншими
існуючий попит, постійно оглядаючись на суперників, а замість цього
присвятити себе створенню нового попиту.
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На сьогодні популярною у наукових колах та серед практикуючих фахівців
у галузі управління та менеджменту є позиція, що визначальним фактором
досягнення успіху у багатьох сферах людської діяльності (бізнесі, науці,
культурі, мистецтві, політиці) є креативність. Креативність (англ. «create» –
«створювати», «creative» – «творчий») традиційно розглядається як здатність
створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, що відрізняються від усталених
схем мислення, успішно вирішувати поставлені завдання нестандартним чином,
а також здатність вирішувати проблеми, які виникають всередині статичних
систем [1]. Креативне мислення є революційним і творчим мисленням, що має
конструктивний характер.
Сучасні технології управління організацією передбачають наявність
відповідного рівня інтелектуальної діяльності у будь-якій галузі, тобто
відбувається розвиток бізнес-творчості, якій притаманні нові цікаві та
нестандартні рішення [2, с. 186]. До загальноприйнятої класифікації видів
сучасного менеджменту додався «креативний менеджмент», сутність якого
розглядається з різних підходів: системного; ситуаційного; функціонального;
адміністративного; поведінкового. З погляду практичного застосування
креативний менеджмент найчастіше розглядається на основі системного та
функціонального підходів. Відповідно до системного підходу, креативний
менеджмент – це підсистема інноваційного менеджменту, що забезпечує
здатність суб’єктів управління висувати та розвивати нові ідеї, які набувають
форми наукової або технологічної інформації. У свою чергу, згідно
функціонального підходу, креативний менеджмент є однією з функцій
менеджменту, яка спрямована на забезпечення здатності суб’єктів управління
висувати та розвивати нові ідеї, які набувають форми наукової, технологічної
інформації та акумулювання нових ідей [3, с. 162].
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У загальному розумінні креативний менеджмент представляє собою
управління носіями інтелектуального потенціалу підприємства, які створюють
нові знання шляхом творчої діяльності. Креативний менеджмент заснований на
сучасних технологіях управління творчістю та командної роботи [4, с. 31]. Мета
креативного менеджменту полягає у формуванні креативних рішень, реалізація
яких забезпечить організації отримання конкурентних переваг та сприятиме
інноваційному розвитку економіки й суспільства в цілому. Об’єктом
креативного менеджменту є процес прийняття креативних рішень за допомогою
послідовної сукупності процедур, що утворюють загальну схему управління
креативним процесом.
Креативний менеджмент базується на генерації ідей, що спрямовує та
розвиває діяльність підприємства. Генерація ідей (англ. «ideasgeneration») – це
постійний систематичний пошук можливостей створення нових товарів,
включаючи джерела нових ідей і методи їх генерації шляхом мозкової атаки
(невеликі групи спеціалістів, де відкриті дискусії стимулюють виникнення
широкого кола ідей), а також аналіз наявної продукції та попиту [4].
Креативний менеджмент, як технологія підвищення ефективності
діяльності організації в сучасних умовах, спрямовується на виконання
практичних завдань, які мають творчий та інноваційний характер. До завдань
творчого характеру можна віднести:
- оцінку творчого потенціалу організації, і в результаті цього створення
творчої атмосфери в колективі;
- утворення тимчасових творчих колективів з осіб, які здатні до ефективної
участі в груповому творчому процесі;
- оцінка домінуючих мотиваційних установок і можливість їх використання
в творчому процесі.
Завданнями інноваційного характеру є:
- визначення інноваційних методів, операцій і прийомів, які необхідно
освоїти для більш якісного та оперативного вирішення нестандартних завдань;
- формування груп експертів для оцінювання різних пропозицій, зокрема, в
галузі інноваційної політики.
Виконання зазначених вище завдань здійснюється у процесі реалізації
таких загальних функцій креативного менеджменту, як планування, організація,
регулювання, мотивація та контроль.
На процес формування й розвитку креативного менеджменту впливають
різні чинники: техніко-економічні, організаційно-управлінські, юридичні та
соціально-психологічні, які гальмують або, навпаки, сприяють здійсненню
креативної діяльності. Формування та розвиток креативного менеджменту
безпосередньо перебувають під впливом таких факторів, як рівень розвитку
креативного суспільства; формування креативної економіки; розвиток
креативної освіти; рівень інноваційності підприємства; творчий потенціал
особистості; потенціал менеджера креативного типу.
Успішне формування, функціонування та розвиток креативного
менеджменту формує, у свою чергу, креативну організацію, відмінними рисами
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якої є постійна модернізація, самонавчання та продукування інновацій. Цим
забезпечуються лідируючі позиції у конкурентному середовищі та певна
стійкість при негативних змінах зовнішнього оточення організації.
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Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності
формується за рахунок сукупності інформаційних ресурсів, які сприяють
ефективному проведенню процесу управління, зокрема розробленню та
реалізації управлінських рішень.
Інформаційно-аналітичне забезпечення – це
якісне інформаційне обслуговування управлінського персоналу підприємства
шляхом створення динамічної системи збору даних, їх зберігання, обробку та
перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну інформацію для
ефективного ведення процесу управління та прийняття відповідних
управлінських рішень. Для успішного управління документообігом,
оперативного одержання потрібної інформації та її обробка для прийняття
рішення з потоку документації (поза залежністю від її характеристик: фінансова,
технічна, нормативно-довідкова чи управлінська) необхідна особлива система
керування документами. Ця система повинна вирішувати завдання швидкого й
якісного обміну інформацією між відділами і підрозділами підприємства,
забезпечувати швидкий доступ вищої управлінської ланки до фінансовоекономічної та інформаційно-аналітичної інформації [1].
Усе це збільшує швидкість і якість прийняття рішень у складних
економічних ситуаціях, змогу спрогнозувати орієнтир в якому потрібно
рухатися. Так само в межах цієї системи повинні використовуватися програмні
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продукти, що дають змогу здійснювати планування, аналіз і оптимізацію
інформаційно-аналітичної діяльності. Зокрема, відомі такі системи як OLAP
(OnLine Analytical Processing), MRPII (Manufacturing Resource Planning), ERP
(Enterprise Resource Planning).
Виступаючи частиною загальної інформаційної системи управління
підприємством, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової є
інтегрованою системою, яка складається: з сукупності даних про звітність;
галузевих показників діяльності підприємств-аналогів; планів, прогнозів, аналізу
і контролю, а також бюджетування; оцінки загроз фінансовій безпеці, методів,
засобів і технологій її отримання, аналітичної оцінки [2].
Доцільно формувати комплекс взаємопозв’язних елементів, об’єднаних у
процесі отримання, обробки інформації та спрямованих на задоволення
інформаційних потреб користувачів. Серед функціональних компонентів
інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової (інформаційного,
організаційного,
науково-правового,
методологічного,
технологічного)
центральне місце належить інформаційному компоненту. Організаційна
структура передбачає набір вхідних даних (масивів) інформації, які за
допомогою аналітичних методик обробляються та узагальнюються у фінансових,
статистичних та внутрішніх звітах, це є основою для аналізу.
Аналітична систематизація даних слугує базою для прийняття
управлінських рішень щодо стану та рівня підприємства, його економічної
безпеки та ефективності, прогнозування заходів захисту від внутрішніх та
зовнішніх загроз.
Розвиток інформаційних систем менеджменту, як елемент управління
економікою країни, тісно пов'язаний зі змінами, що відбуваються в областях їх
застосування. Зміни в економіці, викликані проведенням реформ, відбуваються
як на макроекономічному рівні – в галузях в цілому, так і на мікроекономічному
рівні – на підприємствах і установах. В результаті з'являються принципово нові
економічні об'єкти, народжуються нові поняття, змінюється номенклатура
послуг, які надаються підприємствами та установами. Радикальні зміни зазнають
інформаційні системи. Завдяки науково-технічному прогресу з'явилися нові
технічні і промислові засоби, виникли нові підходи їх проектування.
Інформаційні системи менеджменту створюються з метою вдосконалення
управління і забезпечують нерозривний зв’язок між інформацією та
управлінням. Створення інформаційної системи менеджменту достатньо складна
проблема. Навіть для дрібних організацій передбачається розробка ряду
підсистем, які мають відповідати принципам інтеграції та керованості. Суттєвий
вплив на інформаційну систему, що розробляється, надає стратегія (або система
поглядів) щодо організації системи. На практиці застосовуються різні підходи з
поєднанням типових стратегій.
Відомо декілька різних стратегій і підходів до створення та планування
розвитку інформаційних систем [3], кожен з яких має свої переваги, недоліки та
області застосування.

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

177

Зокрема, підхід від організаційної структури застосовується в системі, яка
базується на існуючих межах і структурі організації. До функціональних
областей діяльності організації зазвичай відносяться фінанси, виробництво
продукції, персонал, участь в ринку і замовлення. Інформаційна система
ґрунтується на цих традиційних межах.
Підхід з відкладеною інтеграцією, по суті, є підхід типу «вільної
конкуренції» відносно конструювання інформаційної системи. Її підсистеми в
цьому випадку розвиваються тільки тоді, коли в них відчувається необхідність, і
не робиться ніяких спроб пристосуватися до будь-яких зумовлених думок про те,
як має бути розроблена інформаційна система організації.
В рамках підходу, який оснований на зібранні даних, на першому етапі
проектування інформаційної системи особливе значення надається збору всіх
даних, які можуть використовуватися в системі. Дані ретельно класифікуються.
Цей процес надзвичайно важливий, оскільки детальна класифікація допомагає
зрозуміти, як мають використовуватися дані, і певним чином впливає на способи
цього використання.
Підхід, заснований на розробці баз даних, також припускає здійснення
збору, зберігання і підтримки великої кількості даних. Бази даних підтримуються
достатньо розвиненим програмним забезпеченням, зокрема системами
управління базами даних, які відповідно до специфікацій користувачів можуть
забезпечити безпеку, секретність і точність даних.
Загальносистемний підхід ґрунтується на припущенні того, що ще до
реалізації системи ми деяким обґрунтованим способом можемо розпізнати
взаємозв'язок між частинами її базової інформації. Процеси збору, зберігання та
обробки даних проектуються і реалізуються в рамках всієї системи в цілому.
Саме загальносистемний підхід є найбільш ефективним, однак його застосування
в повному обсязі може виявитися дуже важким за практичних, політичних і
соціальних проблем.
Література
1. Слободянюк С. М. Інтелектуальні освітні системи – запорука інноваційного
розвитку університету [Електронний ресурс] / С. М. Слободянюк // Вісн. Нац. ун-ту
“Львів. політехніка”. Сер. Інформатизація вищ. навч. закладу. – 2014. – № 803. – C. 11–
16 – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPIVNZ_2014_ 803_4.pdf
2. Системний аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. / В. М. Варенко,
І. В. Братусь, В. С. Дорошенко, Ю. Б. Смольніков, В. О. Юрченко. – К.: Університет
“Україна”, 2013. – 203 с.
3. Паршина О.А. Інформаційні системи і технології в менеджменті / О.А. Паршина,
В.М. Косарєв, Ю.І. Паршин. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені
Альфреда Нобеля, 2012. – 312 с.
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Проведені дослідження показують, що багато проблем прийняття
управлінських рішень зумовлено відхиленнями від його раціональної процедури:
більшість з них приймається не шляхом раціонального добору альтернатив, а під
впливом суб’єктивних факторів [1]. Це стосується, перш за все, тактичних та
оперативних рішень, що приймаються в середньо- та короткострокових періодах
в підприємницьких структурах. Поширеність такого явища в практиці
управління підприємницьких структур обумовлює актуальність дослідження
детермінантів суб'єктивізму та ірраціональності прийняття управлінських
рішень.
Як правило, процедури підготовки, розробки та прийняття управлінських
рішень в скороченому вигляді зводяться до певного алгоритму, а саме:
1. На етапі діагнозу проблеми виявляють та аналізують стан системи та
досліджують проблемну ситуацію. Існуючий на даний момент стан системи
управління дає змогу її керівництву і працівникам виявити проблеми та
сформулювати цілі діяльності з тим, щоб система могла функціонувати
максимально ефективно.
Виконуються такі дії: вибір інформації; розрахунок аналізованих
показників; оцінка розрахованих показників; оцінка реальних показників;
визначення причин відхилень; установлення залежностей у системі.
Кінцевим результатом роботи на першому етапі є виявлення кардинальних
проблем, вирішити які необхідно в першу чергу, ранжирування цих проблем і
вибір напрямку їх вирішення.
Ефективність дій на даному етапі залежить суто від професіоналізму та
компетенції виконавців.
2. Формування цілей та їх зіставлення з дійсністю. Цей етап характерний
визначенням і встановленням цілей вирішення кардинальних проблем. При
визначенні мети обов'язково враховуються всі реальні можливості її досягнення,
насамперед наявні ресурси та внутрішні резерви системи. Нарешті, мета
передбачуваних управлінських впливів мусить чітко відповідати установкам
суб'єктів управління.
Саме на цьому етапі технологічного ланцюга управління, на наш погляд,
виникають ризики суб'єктивізму та прийняття ірраціонального рішення. З
позицій ціннісно-орієнтованого підходу детермінантами суб'єктивізму є ділема
між системами цінностей, яку поділяє і якої додержується суб'єкт управління.
3. На етапі прогнозування варіантів вірогідних подій та майбутніх станів
системи визначається найбільш повна сукупність варіантів (способів, засобів)
досягнення цілей.
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Виявлення проблеми, яка потребує розв'язання, пов'язана з висуненням
управлінських гіпотез, тобто припущень про необхідність і можливі засоби,
способи та методи здійснення будь-яких позитивних змін у системі, середовищі
її функціонування.
Для вироблення обґрунтованого ефективного управлінського рішення
необхідно уявити майбутній стан системи та керованого об'єкта, явища, процесу,
що потребує відповідного прогнозу. Можна складати прогноз для кожної з
висунутих управлінських гіпотез.
Ефективність дій на даному етапі залежить від професіоналізму та
компетенції виконавців.
4. Вибір припустимих альтернатив - виявлені альтернативи треба
розглянути з урахуванням обмежень (ресурсних, юридичних, соціальних,
морально-етичних тощо). Вибір проводиться, як правило, за різними критеріями,
кількість яких не обмежена. З точки раціональності перевага повинна
віддаватися тим критеріям, котрі забезпечують найбільшу ефективність, кращі
якості рішення.
З позицій детермінації цей етап являє собою тактичну процедуру
досягнення вже визначеного після вирішення особистісної ділеми на
попередньому (другому) етапі орієнтиру дій, який обирає для себе суб'єкт
управління.
Подальший процес прийняття управлінських рішень передбачає
використання цілого ряду спеціальних процедур. Їх основне призначення
полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови для здійснення
посадовими особами вибору цілей і норм, які становитимуть основу рішення.
Ефективність реалізації подальших процедур (оцінка та експериментальна
перевірка альтернатив; визначення процедур, термінів і виконавців реалізації
прийнятого рішення; оформлення вибраного варіанта у вигляді проекту
нормативного акта, котрий попередньо оцінюється на вірогідність його
прийняття; погодження проекту рішення; надання юридичної сили прийнятому
рішенню; інформування про прийняте рішення; організаційне планування
заходів по реалізації прийнятого рішення та ресурсному забезпеченню роботи
його виконавців; оцінка результативності та контроль за виконанням прийнятого
рішення; підбиття підсумків та інформування про виконання рішення) у значній
мірі залежить від рівня організації процесів управління та компетенції
виконавців.
Отже, коротко розглянувши технологію формування тактичних і
оперативних управлінських рішень в підприємницьких структурах, можна
зазначити, що найбільш ризиковими з позиції суб'єктивізму та ірраціональності
етапами прийняття управлінських рішень є етапи формування цілей та вибору
альтернатив. Найбільш вагомим детермінантом ітеративного характеру,
суб'єктивності та іноді ірраціональності управлінських рішень є, на наш погляд,
система особистісних цінностей та життєва стратегія суб'єкта управління.
Залишаючи свободу дій для безпосередніх суб'єктів прийняття
управлінських рішень і розуміючи те, що не існує і не може існувати ідеальних
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або абсолютних управлінських рішень, в повсякденній роботі суб'єкта
управління слід враховувати розуміння ним своєї життєвої стратегії. При
виникненні нових факторів і ситуацій в управлінському процесі, ці знання
дадуть змогу швидко і гнучко визначитися з ідеєю, яка є основою будь-якого
рішення.
Підбиваючи підсумок вище викладеному, зазначимо актуальність
подальших досліджень психологічних аспектів в технології прийняття
управлінських рішень.
Література
1. Асаул А.М., Коваль О.С. Основні напрями підвищення якості та ефективності
розробки прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах

ЗМІСТОВНА ОСНОВА КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ З БІЗНЕСАДМІНІСТРУВАННЯ
Мамиченко Сергій Анатолійович, аспірант
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: Курило Віталій Семенович, д.пед.н., професор, дійсний член
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Сучасні світові тенденції і зміни в життєдіяльності людської спільноти
зумовлюють посилення вимог до підготовки фахівців для здійснення конкретних
видів трудової діяльності відповідно до потреб суспільства і ринку праці. На часі
професійна підготовка менеджерів – посадових осіб, обов’язком яких є
управління організацією, її підрозділом, провадження певного напряму роботи в
умовах зростання співпраці і конкуренції в сфері економіки і бізнесу.
Безумовно, популярність здобуття вищої освіти зі спеціальності
«Менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адміністрування» пов’язана також з тим,
що людина отримує підготовку з лідерства, необхідну не лише для досягнення
стратегічних цілей організації, в якій вона працюватиме, а й для забезпечення
власної кар’єри в інших крім економіки сферах життєдіяльності. Той факт, що
велика кількість підприємств в Україні щорічно створюються свідчить про
наявність значного підприємницького потенціалу у населення, який слід
спрямувати на результативність за рахунок належної професійної підготовки
менеджерів. Високі запити та очікування суспільства актуалізують завдання
формулювання переліку компетентностей, якими має володіти випускник та які
мають бути взяті за основу при підготовці студентів та аспірантів.
Окремі питання освіти менеджерів досліджували В. С. Арутюнов,
К. С. Бенсон, Б. М. Гаврилишин, С. Д. Гвоздьов, Л. І. Євенко, В. С. Єфремов,
Л. Д. Мулик, Т. Є. Оболенська, Є. О. Панченко, О. О. Романовський,
А. Н. Стрекова, С. А. Циганов, П. Б. Шеремета, І. О. Шило та ін.
Мета дослідження – визначити перелік ключових компетентностей
фахівців
зі
спеціальності
«Менеджмент»,
спеціалізація
«Бізнесадміністрування».
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В Україні освіта менеджерів є сектором ринку освітніх послуг, що
пропонує різноманітні програми підготовки фахівців такого профілю. У багатьох
випадках якість цих програм є недостатньо високою, вони вимагають постійного
оновлення, пристосування до змінних умов змісту, форм і методів навчальної
роботи.
На становлення вищої менеджерської освіти істотно вплинули
демографічні фактори. Привабливість вищої освіти необґрунтовано призводить
до збільшення кількості студентів. Неможливість повно передбачити
контингенти студентів у галузях освіти, в т.ч. менеджерської, збалансувати
наукову і навчальну складові в діяльності викладачів ускладнює освітню
ситуацію. Щоб розв’язати проблему надання вищої менеджерської освіти всім
бажаючим з огляду на посилення демографічних факторів, університети
впроваджують структурні реформи для адекватного реагування на ринок праці,
створюють нові навчальні заклади (дистанційні університети, відкриті
університети, університети, що організують навчальний процес на вихідні дні).
Адаптація вищої менеджерської освіти до потреб суспільства, які постійно
змінюються, і сфери виробництва вимагає від країн розв’язання проблем
співвіднесення підготовки фахівців з потребами в них економіки, бізнесу, сфери
послуг і більшого фінансування. Труднощі виникають, коли уряд змушений
визначати пріоритети різних сфер життєдіяльності населення: освіти, охорони
здоров’я, оборони країни тощо. Так, на думку В. Зінова, швидкий розвиток
нових сфер і галузей виробництва, що супроводжується таким само швидким
поширенням нової інформації, є головною причиною прискорення застарівання
знань. Кожне нове покоління просто вимушене протягом свого ділового життя
адаптуватися до 4–5 більш-менш принципових технологічних новинок [1, с. 80].
Отже, впровадження нового оснащення, найму викладацького штату великою
мірою залежать від ресурсних можливостей країни.
Головним напрямом розроблення проблеми підготовки менеджерів у
педагогіці вищої освіти є узагальнення конкретно-емпіричного досвіду сумісної
діяльності учасників цього процесу за крайньої абсолютизації його
психологічного й суб´єктивно-особистісного аспектів. Головна мета –
формування професійної компетентності.
Формування управлінських навичок та лідерських здібностей, особистий
кар’єрний ріст і зростання конкурентоспроможності компанії – це переваги, що
визначають магістерську ступень освіти за спеціальністю «Бізнесадміністрування». Отримання освіти з бізнес-адміністрування передбачає
здобуття навичок та здібностей з адміністрування та управління бізнесу,
формування високопрофесійних спеціалістів-практиків, що відповідають
високим інтелектуальним та академічним стандартам.
Фахівець, що здобув освіту за спеціальністю «Бізнес-адміністрування»
може працювати на керівних посадах у сфері державного управління,
консультантом з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних
рівнів, на посадах керівників вищої та середньої ланок управління на різних
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підприємствах, у їх підрозділах і службах, об’єднаннях підприємств різних форм
власності та видів економічної діяльності.
Аналіз різних досліджень [1–3] і навчальних програм ВНЗ України
дозволяє до компетенцій фахівця з бізнес-адміністрування віднести:
1. Інтегральну
компетентність:
здатність
розв’язувати
складні,
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі
навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту,
характеризується комплексністю і невизначеністю умов.
2. Загальні компетентності:
здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у
міжнародному контексті;
навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для
пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;
здатність організовувати та мотивувати людей різних національностей
рухатися до спільної мети, працювати в команді;
здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і
свідомо;
вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу,
синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами;
здатність забезпечити безпечні умови праці та цивільний захист.
3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
- вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій
фінансового менеджменту, у тому числі відповідно до міжнародних стандартів;
- встановлювати критерії, за якими організація визначає подальші
напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати стратегії та плани;
- здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту;
- здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в
організації;
- вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі
управління територіально віддаленими філіями та суб’єктами, із застосуванням
різноманітних сучасних трафіків;
- навички формування та демонстрації лідерських якостей;
- здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та
підприємливість;
- здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;
- здатність до управління організацією, її змінами;
- вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчальновиховному процесі у закладах вищої освіти.
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- знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно
походження, розвитку та будови організації, здатність їх застосовувати для
формування світоглядної позиції;
- вміння застосовувати технології розвитку і бізнес-реінжинірингу,
генерувати нові ідеї.
Таким чином, компетентність фахівців зі спеціальності «Менеджмент»,
спеціалізація «Бізнес-адміністрування» можна визначити як наявність умінь,
знань та навичок в їх синергетичному взаємозв’язку та взаємозалежності,
сформованих на базі загальної освіти, здатність до їх постійного оновлення, а
також особисті якості індивіда, які з набуттям досвіду використовуються під час
професійної діяльності. До осинових кометенцій відносимо інтегральну
компетентність, загальні компетентності, спеціальні (фахові, предметні)
компетентності.
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Економічна діяльність, і особливо її складова – управлінська діяльність, за
своєю сутністю ґрунтується на певній інформації, яка в свою чергу створює
додаткову інформацію, тобто в кінцевому підсумку це інформаційна діяльність
щодо середовища існування. Саме своєчасність і достовірність управлінської
інформації, приводить до збільшення оперативності процесу прийняття
управлінських рішень. Тобто, одним із важливих чинників забезпечення
економічної стабільності промислового підприємства є комплекс джерел і
засобів збору та обробки інформації, що забезпечить збільшення оперативності
процесу прийняття управлінських рішень і веде до посилення конкурентних
позицій підприємства на ринку товарів та послуг.
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Під інформацією мають на увазі відомості, значення економічних
показників, що є об’єктами зберігання, обробки і передачі та використовуються в
процесі аналізу і прийняття економічних рішень в управлінні. Інформація є
необхідним ресурсом, від кількісних і якісних характеристик якого залежить
ефективність прийнятих рішень та, як наслідок, управління [1]. Міжнародні
стандарти фінансової звітності виділяють такі якісні характеристики інформації,
як доцільність, надійність, порівнянність і зрозумілість. Інформація усуває
невизначеність, дозволяє дослідити стан об’єктів, форми і методи діяльності. В
умовах ринкової нестабільності економічна інформація відіграє визначальну
роль в обґрунтуванні управлінських рішень і управлінні підприємством загалом,
оскільки включає розрахунки економічних показників, результатів господарської
діяльності тощо.
Для раціоналізації інформаційних потоків необхідно робити їх ретельний
аналіз з метою виявлення обсягів і видів інформації, що проходить по всіх
каналах зв'язку. Оскільки управлінська діяльність будь-якого підрозділу
виявляється у створенні різних форм документів і показників, а також в
оперуванні ними, при аналізі потоків інформації необхідно охопити функції всіх
підрозділів, їх взаємодію, номенклатуру документів, визначити процеси їх
формування і маршрути руху, періодичність складання, обсяги тощо. Центральне
місце в аналізі посідає визначення даних, відомостей і показників, об'єктивно
необхідних кожному підрозділу для виконання його функцій.
У загальному розумінні інформаційне забезпечення – це система
показників і засобів їх опису (класифікатори й коди, економічна документація та
відповідним чином організована інформаційна база) [2, с. 57]. Основне
призначення інформаційного забезпечення управління полягає у створенні такої
організацію і такого механізму подання інформації, які б відповідали будь-яким
вимогам користувачів, а також умовам автоматизованих технологій [3, с. 24].
Інформаційне забезпечення – важливий елемент автоматизованих інформаційних
систем, що забезпечує таку організацію і подання інформації, які б відповідали
будь-яким вимогам показників, а також умовам автоматизованих технологій.
Створення інформаційного забезпечення здійснюється в тісному зв’язку з
технологією автоматизованої обробки даних і програмним забезпеченням.
Під інформаційною системою мають на увазі взаємопов’язану сукупність
суб’єктів, об’єктів і відносин, що виникають між ними в процесі виробництва,
розподілу, обміну та споживання інформаційних ресурсів на основі
застосовуваної технології [4, с. 210].
Уведення такої технології сприяє отриманню раціональніших варіантів
розв’язання управлінських завдань за рахунок впровадження математичних
методів та інтелектуальних систем; звільненню працівників від рутинної праці
внаслідок її автоматизації; забезпеченню достовірності інформації;
удосконаленню структури потоків інформації та системи документообігу на
промисловому підприємстві [5]. На рівні підприємств мають бути створені
внутрішні умови, що визначають управлінські рішення, спрямовані на оцінку і
вибір перспективної форми господарювання, обґрунтування ефективної
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виробничої структури й організації виробництва, що забезпечує збалансованість
виробничих ресурсів.
Промисловому підприємству необхідно мати власну базу даних, яка
складається зі звітностей, SWOT-аналізу та інших моделей і матриць, ІТпрограм. На особливу увагу заслуговує забезпечення промислового
підприємства інформацією про основні елементи зовнішнього середовища. Для
забезпечення єдності сформованого на підприємстві інформаційного простору
необхідно розробити ефективні технології інформаційного обміну, які
включають: ієрархічну модель комунікаційних відносин; засоби формування
інформаційних потоків і фондів; мережу маршрутів інформаційних надходжень;
канали руху інформації. Сутність запропонованої технології полягає в тому, щоб
створити систему каталогів та інформаційні фонди, забезпечити систематичне
обслуговування користувачів разом із виконанням разових запитів,
використовуючи при цьому зворотний зв’язок. Особливістю інформаційного
простору є наявність багатосторонніх потоків інформації, що забезпечують як її
споживання і накопичення, так і розширене відтворення. Єдиний інформаційний
простір допомагає реалізовувати цілі й завдання, що стоять перед
підприємством. Компонентами інформаційного простору є ієрархічна мережа
підрозділів підприємства, канали комунікаційних відносин та інформаційні
фонди. Для структуризації інформаційного простору має бути розроблено
модель, що дозволяє здійснювати ефективне інформаційне обслуговування
Інформаційне забезпечення, що базується на широкому застосуванні нових
інформаційних технологій, засобів комп’ютерної та комунікаційної техніки, дає
змогу підвищувати ефективність роботи підприємств і організацій у декілька
разів, оптимізовувати за заданими критеріями використання ресурсів,
скорочувати документообіг та робить його більш конкурентоспроможним
завдяки підвищенню його керованості й адаптованості до змін ринкової
кон’юнктури.
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У сучасних умовах господарювання забезпеченість підприємства
необхідним персоналом, їх раціональне використання та високий рівень
продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності
функціонування будь-якої підприємницької структури. Зокрема, від
ефективності їх використання залежить об'єм і своєчасність виконання всіх
робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і, як
результат, обсяг виробництва продукції, її собівартість та прибуток.
Інтелектуальний потенціал – це економічна система, яка відображає
сукупність зв'язків і відношень між елементами інтелектуального капіталу, які
встановлюються в процесі управління. Сутність інтелектуального потенціалу –
це можливість системи інтелектуальних ресурсів створювати управлінські
компетенції, які на основі вибраних бізнес-процесів забезпечують досягнення
визначених стратегій підприємства. Інтелектуальні ресурси - персонал, ринкові
активи, структурні активи, інтелектуальна власність [1].
Формування та використання людського потенціалу – це діяльність,
результатом якої є підвищення компетенції працівників підприємства, її
використання в цілях підвищення конкурентоспроможності організації.
Компетенція працівників збільшується шляхом навчання, проведення тренінгів,
формування відповідної корпоративної культури. Корпорація Dell, заснована у
1984 році в Америці, займається виробництвом комп’ютерної техніки [2]. Dell є
яскравим прикладом успішного та ефективного використання інтелектуального
потенціалу. Починаючи з 2000 року компанія почала запроваджувати:
1) розвиток молодих співробітників та передачу досвіду студентам
технічних вузів, які в подальшому стали працівниками корпорації;
2) наставництво та менторство для середньостатистичних працівників від
найуспішніших керівників;
3) засоби та методи, спрямовані на якісне розроблення власних унікальних
розробок завдяки командній роботі.
Позитивним результатом стало збільшення кількості роздрібних магазинів
компанії на початку 2000 року, а також збільшення сукупного доходу та
кількості працівників.
Отже, процес розвитку інтелектуального потенціалу підприємства доцільно
проводити постійно. Безперервне відстеження динаміки і своєчасне проведення
корективних заходів дозволить ефективніше використовувати інтелектуальний
потенціал для поліпшення показників виробничо-господарської діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Ковальчук Інна Вікторівна, студентка 4 курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
Київський національний університет торговельно-економічний університет
Науковий керівник: Фоміна Олена Володимирівна, д.е.н., професор

З розвитком електронної комерції та Інтернет-торгівлі у світі з’явилась
потреба в нових та зручніших способах оплати. Серед найбільш зручних та
гнучких платіжних засобів є електронні гроші. У сучасних умовах розвиток
системи електронних грошей є важливим, оскільки він дозволить прискорити
оборотність коштів, зменшити масу готівкових коштів та сприятиме розміщенню
вільних ресурсів, що призведе до економічного зростання України. Наразі в
Україні за даними Національного банку спостерігається стабільне зростання
використання електронних грошей. Так, у першому півріччі 2019 року порівняно
з аналогічним періодом минулого року відбулося суттєве збільшення: обсягів
випущених електронних грошей –до 85,4 млн грн (більше ніж удвічі); обсягів
операцій з електронними грошима – до 4,9 млрд грн (більше на 60%); кількості
електронних гаманців –до 67,9 млн шт (більше на 20%)[1] .
Саме тому, питання обліку та використання електронних грошей в Україні
є актуальним. На сьогоднішній день, на жаль, питання використання та
відображення в обліку електронних грошей достатньо не досліджене.
Відсутність розроблених методик оцінки та відображення на рахунках обліку
електронних грошей призводить до викривлення показників фінансової
звітності. Що у свою чергу впливає на прийняття управлінських рішень. Саме
тому, важливо розробити систему аналізу та контролю використання
електронних коштів на рівні управлінського обліку підприємства.
Для правильного відображення в обліку електронних грошей насамперед
потрібно визначити їх суть. Електронні гроші мають цікаву рису, яка полягає у
подвійній економічній сутності. З одного боку, вони є засобом платежу, а з
іншого – зобов’язанням емітента, яке має виконуватись звичайними грошима.
Так, В. М. Усоскін запропонував визначати їх як записи у пам’яті банківських
комп’ютерів, які передаються каналами дистанційного зв’язку, що фактично
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ототожнює електронні гроші із безготівковими розрахунками[2]. Н. Л. Шишкова
стверджує, що це унікальний економічний і правовий феномен, а за економічною
сутністю вони є своєрідною третьою формою грошей [3]. Згідно з Положенням
про електронні гроші в Україні, електронні гроші - це одиниці вартості, які
зберігаються на електронному пристрої (гаманці), приймаються як засіб платежу
іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов'язанням емітента, що
виконується в готівковій або безготівковій формі[4]. Можемо стверджувати, що
електронні гроші є абсолютно ліквідним активом, наявність яких свідчить про
ступінь ліквідності підприємства, його фінансовий стан, а отже нехтувати
аналізом використання їх не можна.
Для прийняття управлінських рішень щодо використання електронних
грошей запропонуємо визначити ряд показників:
конвертованість електронних грошей. Наразі в Україні немає можливості
розрахунку електронними грошима за ЗЕД контрактами. Тому при визначенні
конвертованості електронних грошей можна сказати, що вони є частково
конвертованими. Проте, якщо ця проблема буде вирішеною, то електронні гроші
будуть навіть більш конвертованою валютою ніж гривня, що розширить сферу
міжнародних розрахунків;
коефіцієнт оборотності електронних грошей = Чистий дохід від реалізації/
Середньорічну вартість електронних грошей. Коефіцієнт характеризує розмір
обсягу виручки від реалізації в розрахунку на одиницю електронних грошей;
тривалість обороту електронних грошей = Тривалість періоду, що
аналізується/ Коефіцієнт оборотності. Значення коефіцієнта демонструє період,
протягом якого електронні гроші здійснюють один повний оборот[5].
фінансовий цикл електронних грошей – це цикл обігу електронних грошей,
виражений часом протягом якого гроші вилучені з обігу. Тобто фінансовий цикл
починається з моменту оплати за придбані товари у постачальника та
закінчується в момент одержання коштів. Проте, на сьогоднішній день в Україні
створені недостатні умови аналізу використання електронних грошей.
Насамперед обмеження у їх використанні - суб'єкт господарювання, який
приймає електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, має
право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на
безготівкові кошти . Але, якщо ця проблема буде вирішена, то оборотність
електронних грошей буде значно вищою за грошові кошти, оскільки розрахунки
електронними грошима є набагато швидшими та простішими .
Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що використання електронних
грошей в Україні є складним, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має
достатнього правового підґрунтя для свого існування. І проблеми відображення в
обліку електронних грошей та його використання на підприємстві досі є
невирішеним питанням. Для ефективнішого використання електронних грошей в
Україні необхідно розширити сферу застосування електронних грошей,
збільшити захищеність електронних грошей, внаслідок чого зросте довіра
користувачів до цього засобу платежу, сформувати умови для можливості
розрахунку електронними грошима. Можна з впевненістю сказати, що розвиток
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України в цій сфері має бути пріоритетним оскільки, вирішення проблем з
використанням електронних грошей створить нові галузі для розвитку бізнесу,
стане одним з кроків у впорядкуванні та легалізації електронної торгівлі в
Україні.
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МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Аванесова Евеліна Сергіївна, студентка 2 курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Ющенко Ольга Сергіївна, студентка 2 курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
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Науковий керівник: Сирцева Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент
кафедри обліку і оподаткування МНАУ

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки все більше уваги суб’єкти
господарювання приділяють нематеріальним активам як одному із базисних
об’єктів ефективного ведення діяльності. Масштабні технологічні зміни, активна
інвестиційна діяльність, прагнення отримати визнання, як на внутрішньому, так і
на зовнішніх ринках, дає імпульс для зростання частки нематеріальних активів у
структурі майна підприємства.
Сьогодні очевидно, що нематеріальні активи здатні відігравати значну роль
у процесі отримання підприємством прибутку. Одним з таких нематеріальних
активів є гудвіл або «ділова репутація» [1].
Дослідженням проблем тлумачення та обліку гудвілу підприємств
займаються сучасні українські та закордонні науковці, серед яких Городянська
Л., Диба В., Заноні А., Крупка Я. та багато інших. Попри широке розмаїття
наукових праць та значні наукові досягнення у цій сфері, ряд методичних
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питань, пов’язаних з обліком гудвілу відповідно до міжнародних стандартів
потребують подальшого дослідження.
Виходячи з міжнародної практики бухгалтерського обліку, питання
відображення гудвілу в обліку є складним. Облік гудвілу у системі міжнародних
стандартів фінансової звітності регулюється декількома стандартами.
Так, питання первісного визнання та оцінки гудвілу регулює МСФЗ 3
«Об’єднання бізнесу». Подальший облік, що зводиться до відображення його
знецінення визначений в МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Також
основні питання щодо визнання, оцінки і розкриття певної інформації про
нематеріальні активи у фінансовій звітності визначені МСБО 38 «Нематеріальні
активи».
Суб'єкт господарювання обліковує кожне об'єднання бізнесу із
застосуванням методу придбання.
Згідно з МСФЗ 3 [2] на дату придбання компанії покупець повинен:
визнати гудвіл, отриманий у результаті об’єднання бізнесу як актив;
оцінити гудвіл за собівартістю.
Причому виділяють такі методи розрахунку гудвілу:
метод повного гудвілу, коли гудвіл відносять як до частки контролюючих
акціонерів, так і до частки неконтролюючих акціонерів;
метод традиційного гудвілу, коли весь гудвіл відносять тільки до частки
контролюючих акціонерів і не відносять до частки неконтролюючих акціонерів.
Таким чином, МСФЗ 3 не описує будь-які критерії визнання гудвілу, і
єдиною умовою його визнання є його правильна оцінка.
Відповідно до МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» такі нематеріальні активи,
як ділова репутація, знання та кваліфікація працівників, назви підприємств,
марок, бази даних, прихильність клієнтів тощо, становлять внутрішньо
створений гудвіл і не визнаються внаслідок того, що не відповідають таким
критеріям:
нематеріальний актив слід визнавати окремо від інших аспектів діяльності
підприємства;
використання нематеріального активу підприємством має контролюватися
як результат минулих подій;
майбутні економічні вигоди є очікуваними та можуть бути обчислені;
вартість активу може бути надійно визначеною [3].
Гудвіл, визнаний при придбанні та об’єднанні підприємств, у кінці звітного
року відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів»перевіряється на
предмет знецінення [4].
Збитки від знецінення гудвілу відображаються у складі інших витрат. На
відміну від знецінення інших активів, збиток про знецінення гудвілу не
рефінансується.
У фінансовій звітності повинна бути розкрита інформація,що дозволяє
користувачам звітності оцінити динаміку балансової вартості гудвілу протягом
звітного періоду. У пояснювальній записці до фінансової звітності розкривається
інформація про:
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- причини виникнення гудвілу;
- фактори, що вплинули на збільшення гудвілу;
- суми визнаних збитків від знецінення на кінець періоду;
- первісну вартість і збитки від зменшення корисності, визнані на початок
періоду.
Окремо розкривається інформація про вартість гудвілу, включеної у
вартість дочірніх підприємств, врахованих у складі необоротних активів.
Таким чином, правильне застосування міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку і фінансової звітності щодо визнання, оцінки та обліку
гудвілу, професійні судження та кваліфікація бухгалтера дозволить сформувати
та надати достовірну інформацію для прийняття рішень зацікавленими
користувачами на практиці.
Література
1. Васільєва Л.М., Бондарчук Н.В. Ділова репутація підприємства як об’єкт
бухгалтерського обліку. Вісник Дніпропетровського аграрно-економічного університету.
2017. №2(44). С.109-112.
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3«Об’єднання бізнесу»:
Міністерство
фінансів
України:
[сайт].
URL:
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320316/file/IFRS%2003.pdf (дата звернення 07.11.2019).
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи»:
Міжнародний
документ
від
01.01.2012.
URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU12044.html (дата звернення 07.11.2019).
4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 38 «Нематеріальні активи»:
Міністерство
фінансів
України
[сайт].
URL:http://www.minfin.gov.ua/file/link/320380/file/IAS%2038.pdf (дата звернення 07.11.2019).

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ
Єрохіна Катерина Олександрівна, студентка 6 курсу спеціальності 071 Облік і
оподаткування
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
Науковий керівник: Двуліт Зоряна Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри
зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська
політехніка»

Функціонування підприємств в умовах ринку передбачає безперервний рух
грошових коштів, тому їх слід розглянути як важливий ресурс та результат
діяльності підприємств. Коли Україна виходила з кризи підприємства, кредитні
установи, інші господарюючі суб’єкти вступають у договірні відносини по
використанні грошових коштів, яке обумовлює зростання ролі організації обліку
даного об’єкту як необхідної умови для отримання достовірної інформації для
прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і
запобіганню підвищеного ризику діяльності. Значення в роль обліку грошових
коштів особливо підвищилися з розширенням міжнародних економічних
відносин України та прийняттям владою відповідних законів та положень.
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У зв’язку із орієнтацією національних стандартів бухгалтерського обліку
на положення Міжнародних стандартів фінансової звітності, нестабільністю
законодавства та розвитком зорієнтованої на міжнародне співробітництво
економіки, саме операції щодо ведення обліку грошових коштів та розрахунків
підлягають найбільшим змінам. Тому наявність суперечливих питань та
неузгодженостей при веденні обліку грошових коштів вимагає детальнішого їх
вивчення та пошуку єдиних шляхів вирішення цих проблем.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку дещо розширюють поняття
грошових коштів. До них належать: готівка в касі, монети, банкноти, валюта і
депозити до запитання, поточні та депозитні рахунки в банках, на використання
яких немає обмежень. Крім того, до грошових коштів належать: банківські
переказні векселі – переказні векселі, видані банком іншому банку; грошові
перекази – чеки, виписані банком отримувачу платежу за отримані від
підприємств, організацій, установ грошові кошти; чеки виписані касиром банку,
які відображають зобов’язання даного банку; чеки, посвідчені банком, з
підписом банку про гарантію платежу; персональні чеки – видані фізичним
особам; ощадні рахунки. Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є
найважливішим елементом ринкової економіки. Гроші відносяться до тих
особливих категорій, які завжди були найбільш актуальними в економічній
думці, так як в процесі грошового руху найбільшою мірою проявляються і
реалізуються інтереси суб’єктів ринку. Через гроші, їх функції кожен індивідуум
реалізує свої потреби, тому грошова система і визначає взаємозв’язок між
виробництвом, обміном, розподілом і споживанням. Грошові активи
зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до самофінансування. Вони
наявні на етапах придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт,
надання послуг, їх продажу і отримання виручки. Використання в процесі
управління господарськими суб’єктами достовірної та повної інформації про рух
грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на
поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств. Значущість інформації про
рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам для
прийняття рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів. Удосконалення бухгалтерського
обліку, застосування ефективнішої методики аналізу та аудиту грошових коштів
і розрахунків залишається одним з найактуальніших питань, оскільки результати
цих процесів є основою для ефективної діяльності господарства і його
постійного розвитку.
В ринкових умовах неможливо розпочати господарську діяльність без
грошових коштів та їх постійного поповнення. Грошові кошти потрібні не лише
для ведення поточних операцій, а й для виконання непередбачуваних платежів.
До того ж, оскільки в діяльності підприємства між вхідним і вихідним
грошовими потоками завжди є часовий розрив, підприємство повинне тримати
вільні грошові кошти на поточному рахунку. Згідно НП(С)БО 1 грошовими
коштами вважається готівка, кошти на рахунках в банках і депозити до
запитання. Готівка – це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у
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вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним
засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу
або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які
перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів) і дорожні
чеки.
Національна валюта України – це єдиний законний платіжний засіб на
території України, який приймається для здійснення розрахунків і переказів
фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень.
Іноземна валюта – це валюта готівкою, гроші знаки (банкноти, білети
державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним
засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що
вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться
обігу.
Під рухом грошових коштів розуміють надходженні і вибуття грошових
коштів у розрізі видів діяльності. До складу грошових коштів не включають
гроші на банківських рахунках, обмежені для поточного використання протягом
терміну, що перевищує один рік. Такі кошти відображаються у складі
необоротних активів підприємства, як і інші фінансові інвестиції.
У перебігу господарської діяльності підприємства фірми здійснюють
грошові операції. Вони вступають у різні відносини з іншими юридичними
фірмами, об’єднаннями, підприємствами, організаціями, установами і фізичними
особами:
постачальниками
матеріалів,
покупцями
своєї
продукції,
транспортними організаціями, фінансовими органами тощо. Характерні риси
грошових коштів та їх еквівалентів, як об’єктів бухгалтерського обліку, можуть
бути виявлені в результаті аналізу діалектичної природи більш ширшої
соціально-економічної категорії «гроші».
Розрахунки підприємств по своїх зобов’язаннях проводиться в
безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до
правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених
Національним банком України. Більша частина розрахунків по виконанню
зобов’язань здійснюються через установи банків безготівковим шляхом.
Розрахунки готівкою між підприємствами, організаціями й установами
дозволяється проводити лише тоді, коли суми окремих платежів менші від сум,
встановлених банками для безготівкових розрахунків.
Управління грошовими коштами має першорядне значення. Мистецтво
керування поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках
мінімально необхідну суму коштів, що потрібні для поточної оперативної
діяльності. Сума коштів, яка необхідна підприємству, це по суті справи
страховий запас, призначений для покриття короткочасної незбалансованості
грошових потоків. Сума грошових коштів повинна бути такою, щоб її вистачало
для здійснення всіх першочергових платежів. Оскільки грошові кошти,
знаходячись у касі або на рахунках у банку, не приносять доходу, їх потрібно
мати в наявності на рівні безпечного мінімуму. Наявність великих залишків
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грошей протягом тривалого часу може бути результатом неправильного
використання оборотного капіталу.
Вплив факторів на обсяги формування грошових коштів може бути
визначеним наступним чином: джерелом утворення грошей є факт реалізації
товарів, здійснення акту купівлі-продажу. На досягнення цього результату і
повинна бути спрямована діяльність по управлінню факторами для максимізації
находження грошових коштів.
У процесі господарської діяльності підприємство вступає в розрахункові
взаємовідносини з іншими господарськими органами, юридичними чи
фізичними особами - за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані
послуги та інше. Розрахунки являють собою систему грошових відносин, яка
ґрунтується на господарському розрахунку, суворому виконанні договорів та
додержанні фінансової дисципліни. розрахунки здійснюються готівкою і в
безготівкових формах.

ЩОДО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ У
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Стукалова Кристина Сергіївна, студентка 2 м курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
Сумський національний аграрний університет
Науковий керівник: Полятикіна Лариса Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
обліку і оподаткування
Сумський національний аграрний університет

Оподаткування підприємств є однією зі складових податкової політики,
системи бухгалтерського обліку країни. Раціонально організована система
оподаткування повинна стимулювати діяльність підприємств, створювати
відносно рівні умови для всіх суб’єктів господарювання, бути простою і
зрозумілою, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. При
організації бухгалтерського обліку на підприємстві особливе місце відводиться
обліку розрахунків з бюджетом, оскільки нарахування і сплата податків
спричиняє зміни у структурі зобов’язань та активів підприємства. Тому
сільськогосподарські підприємства відповідно до вимог чинного законодавства
зобов’язані сплачувати загальнодержавні та місцеві податки, здійснювати
контроль за нарахуванням і сплатою податків, своєчасним складанням
податкової звітності, адже помилки при організації обліку податкових платежів
передбачають застосування фінансових санкцій, стягнення штрафів, нарахування
і сплату пені з боку платників податків.
У сучасних умовах господарювання показники бухгалтерського обліку
максимально повинні використовуватися для складання податкової звітності,
задовольняти інформаційні потреби податкових органів з нарахування і
своєчасності сплати податків та зборів кожної юридичної і фізичної особи. Під
час розробки облікової політики на підприємстві доцільним є запровадження
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розділу «Організація обліку податкових платежів» та формування внутрішнього
положення про податковий облік на підприємстві, розкриваючи у ньому
інформацію про робочий план рахунків і графік документообігу документів. У
діючих нормативних документах відсутні описи складу зведених документів,
облікових регістрів з реєстрації податкових доходів і витрат. Це дозволить
скоротити рівень відмінностей між фінансовим і податковим обліком активів,
зобов’язань, складання різних форм звітності, які не врегульовані законодавчонормативними актами України. Зміст і структура облікової політики
підприємства повинна здебільшого відповідати законодавчим і нормативним
актам та висвітлювати ті моменти, які відсутні в Податковому Кодексі України
[2, с. 963].
Нині склалася ситуація, що у сільськогосподарських підприємствах
відсутнє чітке визначення посадових обов’язків облікового апарату по веденню
податкового обліку. Науковці пропонують структурувати різні відділи
бухгалтерської служби, відособлюючи бухгалтера з податкового обліку [1, с.
965].
Проте дані зміни є недоцільними, оскільки спеціаліст з обліку доходів по
реалізації продукції, товарів, послуг або по обліку виробничих та інших витрат
краще за інших спеціалістів може в короткий термін визначити повний склад тієї
чи іншої складової податку на прибуток. Тому розподіл обов’язків з обліку
податкових платежів повинен раціонально розділятися серед працівників
бухгалтерської служби, що сприятиме складанню правдивої та неупередженої
інформації про діяльність сільськогосподарського підприємства.
Існують різні пропозиції щодо вдосконалення інформаційного
забезпечення, щодо податкових платежів, зокрема Н.М. Ткаченко пропонує для
удосконалення звітності доповнити примітки до річної фінансової звітності
розділом «Податки, збори, внески», що містить інформацію про стан розрахунків
за податковими платежами [4, с. 976]. Однак, надання такої інформації
зовнішнім користувачам не відповідає призначенню фінансової звітності як
підсистеми інформації для внутрішніх користувачів з метою прийняття
управлінських рішень.
В.П. Шило для удосконалення інформаційного забезпечення процесу
прийняття економічних рішень щодо податкових платежів пропонує
впровадження Звіту про стан податкових платежів підприємства, в якому
формуються обліково-аналітичні показники, необхідні для аналізу системи
управління податковими платежами та податковим середовищем підприємства
[5, с. 170].
Саме тому необхідно приділити значну увагу формам податкової звітності.
Адже нині складання податкової звітності займає більше часу і уваги порівняно з
фінансовою та статистичною звітністю. Можна зазначити, що форми податкової
звітності потребують удосконалення, оскільки інформація щодо більшості
загальнодержавних і місцевих податків та зборів дублюється, зокрема, спочатку
подається у спеціальних додатках, а потім відображається у податкових
деклараціях. Значна кількість додатків, що подаються одночасно з податковими
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деклараціями, не містять суттєвої інформації, та використовується лише як
допоміжні таблиці. Удосконалення податкових форм можливе шляхом їх
спрощення, тобто необхідно виключити ті показники, які дублюються в інших
формах податкової звітності. Необхідне скорочення окремих додатків до
податкових декларацій, оскільки не всі вони несуть суттєве інформаційне
навантаження. Зазначені зміни дозволять скоротити затрати часу на заповнення
відповідних форм, а відповідно це призведе до підвищення рівня продуктивності
праці. Облік розрахунків за податками і платежами слід організувати таким
чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і
сплачені суми, заборгованість на кінець місяця.
Таким чином, податкова система країни впливає на стабільність та
ефективність функціонування як народного господарства в цілому, так і його
окремих галузей. Постійні зміни в системі оподаткування підприємств зробили
їх практично неплатоспроможними. З огляду на це має бути продовжено пошуки
такого податкового механізму, завдяки якому можна було б зменшити
податковий тиск на виробників сільськогосподарської продукції та зацікавити їх
у підвищенні ефективності господарювання. Провівши дослідження методичних
аспектів удосконалення обліку податкових платежів надають змогу зробити
висновок, що необхідним є дотримання вимог нормативно-законодавчої бази
щодо ведення фінансового обліку; розробка розділу до наказу про облікову
політику, який буде відображати інформацію щодо організації обліку
податкових платежів»; здійснення розподілу обов’язків між працівниками
відділу бухгалтерського обліку; удосконалення форм податкової звітності.
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Основою розвитку підприємства є прибуток як підсумковий показник,
результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів
господарювання. Тому прибуток відбиває їх результати і зазнає впливу багатьох
чинників. Є особливості у формуванні і розподілу прибутку підприємств
залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності,
розвитку ринкових відносин.
Валовий прибуток – це економічний результат діяльності суб’єктів
господарської діяльності, що визначається як різниця між чистою виручкою від
реалізації продукції, робіт, послуг і виробничою собівартістю. Під чистою
виручкою розуміють вид кінцевого результату, що визначається вирахуванням із
загальної виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) наданих знижок,
повернення проданих товарів, податку на додану вартість, акцизного збору.
Якщо виробнича собівартість перевищує чисту виручку, то це означає, що
підприємство замість валового прибутку отримує валовий збиток [1].
На другій стадії визначають операційний прибуток. Він являє собою
фінансовий результат від операційної діяльності; що визначається відніманням
від валового прибутку операційних витрат і додаванням до одержаного
результату інших операційних доходів. До операційних витрат відносять
адміністративні (загальногосподарські) витрати, витрати на збут, собівартість
реалізованих виробничих запасів, визнані економічні санкції, втрати від
операційних курсових різниць, безнадійні борги тощо. Джерелом інших
операційних доходів можуть бути доходи від операційної оренди активів та
операційних курсових різниць, дохід від реалізації оборотних активів,
відшкодування раніше списаних активів тощо. Операційна діяльність
підприємства – це його основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
На третій стадії визначають прибуток або збиток від звичайної діяльності
до оподаткування який являє собою результат від фінансової діяльності, що
визначається додаванням до операційного прибутку доходу від участі в капіталі,
фінансових доходів у формі дивідендів, відсотків, отриманих від фінансових
інвестицій та інших доходів (від реалізації фінансових інвестицій, необоротних
активів і майнових комплексів, доходу від неопераційних курсових різниць), і
вирахуванням від одержаного результату фінансових витрат у формі процентів
та інших витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу, втрат (збитків)
від участі в капіталі та інших витрат.
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Методика визначення прибутку від звичайної діяльності побудована таким
чином, що нею враховуються фінансові результати від усіх видів діяльності. А
це означає, що підприємство може мати операційний прибуток, але через
неефективне господарювання за окремими напрямами звичайної діяльності може
понести істотні втрати цього прибутку і навіть отримати збиток. Ефективне
господарювання передбачає, що прибуток від звичайної діяльності має
перевищувати операційний прибуток, і чим більший ступінь такого
перевищення, тим за інших однакових умов буде кращим фінансовоекономічний стан підприємства [3].
На четвертій стадії визначають прибуток (збиток) від звичайної діяльності
після оподаткування як різницю між прибутком від звичайної діяльності до
оподаткування та сумою податків на прибуток. На п'ятій стадії розраховують
чистий прибуток (збиток) як алгебраїчну суму прибутку (збитку) від звичайної
діяльності після оподаткування та надзвичайного прибутку, надзвичайного
збитку і податків з надзвичайного прибутку. Надзвичайний прибуток (збиток)
може бути отриманий від операції (події), яка не є характерною для звичайної
діяльності і не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в
кожному наступному звітному періоді. Чистий прибуток залишається в
розпорядженні підприємства. Цим і зумовлюється його велике значення.
Лише маючи достатню суму прибутку, підприємство може своєчасно, з
урахуванням вимог ринку переорієнтувати виробництво, реконструювати його,
придбати нові, більш продуктивні засоби виробництва, передові технології і
завдяки цьому забезпечити істотне зростання обсягу виробництва продукції,
значно поліпшити її якість, скоротити витрати, і цим досягти високої
конкурентоспроможності. Це, в свою чергу, є гарантом того, що підприємство й
надалі буде спроможним одержувати високі прибутки без загрози стати
банкрутом. Саме тому прибуток розглядається як критерій ефективності
діяльності підприємств в умовах ринку [2].
Чинні нормативні акти визначають, що за рахунок прибутку підприємства
повинні сплачувати ще і штрафи в таких випадках: за порушення господарських
договорів із суб'єктами господарювання; за несвоєчасне подання в податкову
адміністрацію необхідних розрахунків; за затримку перерахування коштів у
бюджет і державні цільові фонди; за приховування прибутку від оподаткування,
заниження інших податків; за недотримання встановлених лімітів забору води
або використання води без укладання відповідної угоди; за невиконання квоти зі
створення робочих місць для інвалідів [5].
Використання чистого прибутку підприємство може здійснювати через
попереднє формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти
безпосередньо на фінансування витрат. Можливий також розподіл чистого
прибутку частково для формування цільових фондів, а частково на безпосереднє
фінансування витрат [4].
Для правильного визначення чистого прибутку необхідно оволодіти
методикою розрахунку прибутку від окремих видів діяльності. Наприклад,
прибуток від торгівлі цінними паперами і деривативами визначається як різниця
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між проданими цінними паперами і деривативами та витратами, понесеними
підприємством у зв’язку з придбанням паперів і деривативів протягом звітного
року. Ці витрати збільшуються на суму некомпенсованих балансових збитків від
таких операцій минулих періодів.
Таким чином, розглядаючи прибуток як найважливіший показник
діяльності господарюючого суб'єкта, потрібно виходити з допущень, що саме
величина прибутку, отриманого підприємством, у першу чергу, впливає на
організацію фінансових потоків на підприємстві, будучи джерелом формування
його засобів. Прибуток – це, з одного боку, основне джерело фондів
підприємства, а з іншого – джерело доходів державного і місцевого бюджетів.
Важливо при цьому враховувати не тільки розміри і приріст прибутку, але й
рівень рентабельності, знати скільки прибутку отримано на кожну гривню
виробничих фондів. На величину прибутку і рівень рентабельності впливають
багато факторів.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Килимник Вікторія Михайлівна, студентка 3 курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету
Науковий керівник: Откаленко Олена Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
обліку та оподаткування

Впродовж останніх років Україна впевнено розвивається та рухається
вперед, завдяки запровадженню нових реформ. Економічний розвиток допоміг
досягти макроекономічної стабільності та вийти на новий рівень, незважаючи на
безліч негативних внутрішніх та зовнішніх факторів.
Сьогодні в Україні продовжує розвиватись система бухгалтерського oбліку
та фінансової звітності в установах державного сектoру, запроваджуються нові
полoження, зокрема ті, які розроблені на основі міжнародних стандартів.
Питання модернізації бухгалтерського обліку - одна із найактуальніших проблем
вітчизняного бухгалтерського обліку, яку досліджували такі вчені-обліковці:
Степова Т. Г., Ахмад М. І., Оводюк Н. О., Китайчук Т. Г., Акімова
О. В.,Гаврилюк Л. О. та інші. Вони оцінили проведені реформи, дали
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рекомендації щодо подальшого ведення обліку та його вдосконалення.
Незважаючи на суттєві здобутки вчених, це питання не втрачає свою
актуальність, а навпаки викликає бажання для опрацювання та пошуку нових
шляхів розвитку.
Головним завданням модернізації бухгалтерського обліку є забезпечення
відкритості та прозорості економічної інформації та ефективне витрачання
бюджетних коштів. Для цього необхідно вивчити передовий європейський
досвід щодо підготовки інформації про надходження та використання коштів
бюджетів за методом нарахування та визначити ризики формування
достовірності інформації, яка розкривається у фінансовій звітності про
результати виконання бюджету та об’єктивності управлінських рішень,
прийнятих на основі такої інформації [1].
На сьогоднішній день серед найбільш відомих програмних продуктів галузі
бухгалтерського обліку слід зазначити: «1С Підприємство», «Парус», «Акцент»,
«Галактика», «Діасфорт», «Інфін», «Інфософт», «Омега», «UA.Бюджет» та інші.
Призначення цих програм полягає у максимальній оптимізації роботи
бухгалтерської служби, інформаційно-аналітичній підтримці при реалізації
завдань і зведенні ймовірності виникнення помилок до мінімуму. Диференціація
категорій програм корисна для формування уявлення про основні класи
бухгалтерської програмної інфраструктури, дозволить порівняти їхні можливості
та вибрати найбільш адаптований програмний продукт та обґрунтувати
ефективність його застосування на практиці. Таким чином, організація сучасного
облікового процесу залежить від комплексного та якісного інформаційнотехнологічного забезпечення. численних рутинних операцій, обробкою їх в
рамках програмних продуктів. Систему обліку необхідно організаційнотехнологічно структуризувати в процесі автоматизації, шляхом виділення бізнеспроцесів підприємства і взаємозв'язків між ними. Їх аналіз дає чітку картину про
те, що і як має бути враховано з метою отримання достовірної та адекватної
інформації. Побудований подібним чином формат облікових даних служить
основою для технічної обробки в рамках сучасних програмних продуктів.
Використання інноваційної техніко-технологічної бази дозволяє значно
прискорити облікові роботи за рахунок заміни [2].
Для того, щоб покращити ведення бухгалтерського обліку, необхідно
удосконалити програмне забезпечення для ведення обліку та складання звітності
під діючі стандарти обліку в державному секторі, для цього ж потрібно
розвивати IT-інфраструктуру, шляхом залучення кваліфікованих спеціалістів у
цій галузі та відповідним фінансуванням.
Застосування концептуальної основи бухгалтерського обліку за
національними положеннями (стандартами), розробленими на основі
міжнародних стандартів, вимагає підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів
для правильного застосування положень стандартів. Працівники бухгалтерських
служб установ державного сектору повинні володіти відповідним рівнем знань,
навичок і розуміння, які створюють професійну компетентність для виконання
службових функцій у рамках нової системи бухгалтерського обліку. Це означає,
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що персонал повинен бути готовий до завдань, виконання яких потребує система
обліку. Потрібно удосконалити організаційну структуру бухгалтерських служб,
покращити систему підготовки та перепідготовки спеціалістів, чітко визначити
кваліфікаційні вимоги. Не менш важливим є створення сучасної електронної
платформи для проведення навчання в дистанційному режимі. [3]
Мoжна зрoбити висновoк, щo модернізація бухгалтерського обліку устанoв
державногo сектoру – oдне із найбільш дoсліджуваних питань, яке пoтребує
детального вивчення. Продoвження його мoдернізації сприятиме удoсконаленню
управління державними фінансами, забезпечить рoзвиток системи стратегічного
бюджетногo планування та системи контрoлю за державним бюджетoм,
підвищиться якість та дoстовірність фінансової звітнoсті. Так як бухгалтерський
облік суб’єктів державного сектору не повністю відповідає міжнарoдним
стандартам, вартo зосереджувати увагу не тільки на контрoлі за витратами , а й
на підвищенні якoсті наданих пoслуг, яка залежить від дoстовірності та
прозорості наданої інфoрмації.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТРАНЗИТОМ
Калітка Сергій Миколайович, студент 6 курсу спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Науковий керівник: Германенко Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент
кафедри економіки, обліку і оподаткування СУЕМ

Оптова торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що
охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для
подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або для
виробничого споживання та надання пов‘язаних із цим послуг [1].
В умовах активного розвитку комунікацій, збільшення товарообмінних
операцій актуалізується роль транзитної торгівлі. Транзитна торгівля – це такий
спосіб продажу, коли суб’єкт торгівлі постачає товар покупцю не зі свого складу,
а безпосередньо від постачальника (виробника) товарів, тобто при транзитній
торгівлі на склад продавця товари фактично не надходять [1]. Використання
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транзитної торгівлі підприємствами оптової торгівлі сприяє оптимізації витрат,
веде до економії на оренді складських приміщень, забезпечує зменшення
транспортних витрат, термінів доставки товарів кінцевому споживачу, а отже
впливає на збільшення доходу від реалізації.
Для розвитку ефективної системи транзитної торгівлі для потреб
управління повинна надаватись достовірна та оперативна інформація, що
зумовлює необхідність подальших досліджень щодо розвитку методичних
підходів до облікового відображення операцій з реалізації товарів транзитом [2].
На сьогодні реалізація товарів транзитом здійснюється двома способами:
без участі у розрахунках та з участю підприємства оптової торгівлі у
розрахунках. При транзитній реалізації товарів без участі в розрахунках
підприємство оптової торгівлі є лише посередником при укладанні договорів
поставки між покупцем та постачальником. При транзитній реалізації товарів з
участю в розрахунках підприємство оптової торгівлі укладає два самостійних
договори поставки: перший – з постачальником товару, в якому підприємство
оптової торгівлі є покупцем; другий – з кінцевим покупцем товару, де
підприємство оптової торгівлі є продавцем. У цьому випадку умови переходу
права власності на товар до підприємства оптової торгівлі визначаються
положеннями договору поставки або нормами чинного законодавства.
За загальним правилом, встановленим ст. 334 Цивільного кодексу
України [3], право власності у набувача майна за договором виникає з моменту
передачі майна, якщо інше не встановлено договором або законом.
Враховуючи те, що законодавчо передбачена можливість встановлення
переходу права власності на товар умовами договору, слід зазначити, що це
питання особливої актуальності набуває при реалізації товарів транзитом з
участю у розрахунках. Оскільки оптовим підприємством-посередником при
здійсненні транзитної реалізації товарів з участю у розрахунках укладаються
договори як з постачальником, так і з кінцевим споживачем, момент переходу
права власності на товар обов’язково повинен закріплюватися в договорах
поставки. Так, при укладенні договору поставки з постачальником на транзитну
реалізацію товару він фактично не надходить на склад оптового підприємствапосередника, але оплата за товар здійснюється безпосередньо підприємством
оптової торгівлі [2].
Від умов, передбачених у договорі поставки стосовно переходу права
власності на товар при здійсненні транзитної реалізації, порядку відшкодування
транспортно-експедиційних витрат залежатиме база оподаткування та порядок
відображення операцій з реалізації товарів транзитом з участю в розрахунках.
Серед дослідників дотепер не опрацьований єдиний методичний підхід до
відображення операцій з реалізації товарів транзитом з участю в розрахунках. За
результатами аналізу підходів до облікового відображення операцій з реалізації
товарів транзитом з участю у розрахунках сформовано висновок про наявність
дискусій з приводу доцільності відображення у оптового підприємствапосередника собівартості реалізованих товарів на рахунку 902 “Собівартість
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реалізованих товарів”, або ж відображення цих витрат на рахунку 93 “Витрати на
збут”.
Також невирішеним залишається питання з приводу використання рахунку
28 “Товари” при використанні реалізації товарів транзитом, оскільки
надходження товарів на склад оптового підприємства-посередника не
відбувається[2]. Вважаємо, що використання рахунку 28 “Товари” при
відображенні операцій з реалізації товарів транзитом можливим є лише у разі,
якщо умовами договору поставки між продавцем та оптовим підприємствомпосередником передбачено перехід права власності на товар у період його
транзиту між продавцем та покупцем. У цьому разі пропонуємо використовувати
субрахунок 287 “Транзитні товари в дорозі”.
Здійснюючи продаж товару транзитом з участю в розрахунках,
підприємство оптової торгівлі не оприбутковує товари на своєму балансі (тобто
не використовує рахунок 28 “Товари”), оскільки вони транспортуються
транзитом (повз нього).У зв’язку з цим у такого підприємства немає такої
категорії витрат як собівартість реалізованих товарів, а понесені витрати,
пов’язані з придбанням товарів для продажу, необхідно включити до витрат,
пов’язаних зі збутом, на рахунок 93 “Витрати на збут”. Проте, вважаємо за
доцільне з метою контролю вартість товарів, реалізованих транзитом з участю у
розрахунках, відображати на позабалансовому рахунку 0243 “Товари, реалізовані
транзитом”. І закривати запропонований рахунок після документального
підтвердження покупцем отримання товарів.
Оскільки при реалізації товарів транзитом у підприємства оптової торгівлі
виникають непрямі витрати, пов’язані з укладанням договорів поставки та
виконанням їх умов, пропонуємо такі витрати відображати на рахунку 93
“Витрати на збут”. Для формування належної інформаційної бази для прийняття
управлінських рішень, поглиблення економічного аналізу витрат періоду
підприємства та оцінки їх впливу на результативні показники (дохід, прибуток)
пропонуємо використовувати такі аналітичні рахунки для відображення
інформації про витрати, понесені при реалізації товарів транзитом: 931 “Витрати
на дослідження кон’юнктури ринку”; 932 “Трансакційні витрати при реалізації
товарів транзитом”; 933 “Транспортно-експедиційні витрати”; 934 “Соціальні та
інші витрати на реалізацію товарів транзитом”; 935 “Витрати на моніторинг
договірної політики”.
Використання запропонованого методичного підходу до відображення
операцій з реалізації товарів транзитом за умови переходу права власності на
товар до оптового підприємства-посередника сприятиме більш повному
задоволенню інформаційних потреб користувачів із різним ступенем деталізації
щодо витрат та доходів, отриманих від реалізації товарів транзитом, підвищенню
ефективності управління товарообігом підприємства оптової торгівлі.
Література
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44 (127).
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НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Жураковська Альбіна Вячеславівна, студентка 1 курсу спеціальності 051
«Економіка»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Науковий керівник: Паршина Олена Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач
кафедри аналітичної економіки та менеджменту ДДУВС

Продукція підприємств хімічної галузі забезпечує різноманітні потреби
сучасної промисловості, медицини, сільського господарства та інших сфер
економічної діяльності. Проведені дослідження засвідчують, що попит людства
на одяг, продукти харчування, засоби захисту в побуті та веденні сільського
господарства стрімко зростають. Світові тенденції попиту на продукцію хімічної
промисловості свідчать про поступове його збільшення, при цьому дослідники
визначають, що це відбувається завдяки впливу багатьох факторів, проте
головним фактором вважають [1] зростання чисельності населення нашої
планети.
Зміни кліматичних умов в Україні приводять до занепаду сільського
господарства, що вимагає від хімічної промисловості створювати штучне
харчування та синтетичний одяг. Цим самим розпочинає стрімко зростати
хімічна промисловість, як наслідок зростають викиди в біосферу, чим
занепокоєні екологічні служби, які тиснуть на роботу промисловців, а ті в свою
чергу подають звернення до економічної галузі, які повинні розрахувати та
подати заходи, що дозволять дешево, але якісно реалізувати роботу хімічного
видобутку.
В Україні класифікують такі галузі: гірничо-хімічну галузь, галузь основної
хімії та галузь органічного синтезу. Гірнично-хімічна галузь – це галузь
промисловості, що включає видобування, збагачування та первинну переробку
апатитової і фосфоритної руд, природних калійних солей та руд, які містять
сірку, бор, арсен тощо. Галузь основної хімії – це галузь важкої промисловості,
до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хімічних композитів,
штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних
хімікатів, гербіцидів, фотоплівки і кіноплівки та реактивів для упакування,
штучної гуми, засобів для миття та дезінфектантів. Галузь органічного синтезу –
це галузь хімічного синтезу, що займається отриманням органічних сполук за
допомогою органічних реакцій. Органічні молекули мають вищий рівень
складності, у порівнянні з неорганічними, тому органічний синтез розвинувся в
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одну з найголовніших галузей органічної хімії. Дослідження в межах
органічного синтезу загалом поділяються на повний синтез і методологію.
В основі хімічної промисловості лежать хімічні знання перетворення одних
речовин в інші, властивості речовин та впливу цієї продукції на навколишнє
середовище, життя та здоров’я людей. Задля ефективного функціонування
хімічної промисловості крім забезпечення потреби людства, в основі мають бути
знання економічного менеджменту, що дозволить визначати економічний
розвиток країни.
Від хімічної промисловості залежить стан національної економіки,
оскільки вона є головним аспектом у забезпечені галузей промисловості новими
матеріалами, сільського господарства – мінеральними добривами і засобами
захисту рослин, а населення – різноманітними побутовими хімічними засобами.
Загалом, основними перспективами розвитку хімічної промисловості є:
запровадження сучасних технологій, модернізація заводів. Хімізація
господарства України сприяє широкому використанню мінеральних добрив у
різних галузях та сферах сільського господарства. Україна має значну сировинну
базу для розвитку хімічної промисловості: унікальні родовища самородної сірки
у Прикарпатті, родовища калійних солей, практично необмежені поклади
кам'яної солі у Донбасі, Закарпатті і Прикарпатті.
Однак, хімічна промисловість є одним з найбільших забруднювачів
навколишнього середовища, але водночас це, чи не єдина галузь, яка займається
утилізацією виробничих відходів. Зокрема, під час аналізу були виявлені
порушення з підвищення рівня гранично допустимих концентрацій (далі ГДК)
деяких речовин на підприємствах, що сильно вплинуло на екологічний стан
довкілля, змусило шукати нові методи та принципи по зменшенню викидів або їх
нейтралізації, а це в подальшому дало ланцюгову реакцію на рівень
економічного та екологічного стану в Україні.
Хімічна промисловість має контролюється економічними та екологічними
показниками розвитку. Оскільки хімічні підприємства є значними забрудниками
довкілля, у перспективі розвиток галузі в країні має здійснюватися за рахунок
технічного переоснащення і реконструкції діючих підприємств з впровадженням
ресурсозберігаючих безвідходних технологій, схеми замкнутого водовідведення,
або формуванню нових екологічних виробництв.
Враховуючи сучасний стан хімічної промисловості, слід відзначити, що
однією з передумов ефективного функціонування є підвищення активності
інноваційно-інвестиційної діяльності. З метою уникнення небезпеки для людства
від хімічної промисловості треба стимулювання інноваційну та інвестиційну
активність, здійснювати обґрунтовану митно-тарифну політику з метою захисту
вітчизняного товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках,
проводити інвестиційні перетворення для ефективнішого управління хімічним
комплексом України, вдосконалювати українське законодавство з метою
створення сприятливих умов для розвитку хімічного сектора національної
економіки.
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Вирішення комплексу поставлених завдань потребує використання науково
обґрунтованих принципів, сучасних методів досліджень, економікоматематичних моделей, які дозволять на підставі системного підходу побудувати
інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності функціонування
підприємств хімічної промисловості.
При побудові такого механізму слід врахувати особливості промислового
виробництва хімічної галузі. Досить величезне різноманіття та асортимент
продукції, яку споживають практично всі галузі народного господарства,
визначають міжгалузеві та галузеві зв’язки хімічних підприємств, а також
міжгалузеве та галузеве кооперування.
Велике значення має наукове обґрунтування та доцільність впровадження
інноваційних та інвестиційних рішень у виробництво, у зв’язку з цим
пропонується здійснити комплексну оцінку стану підприємства.
Враховуючи залежність хімічної промисловості від сировини, зокрема газу,
слід відзначити, що особливе значення для підвищення ефективності
функціонування підприємств має використання методів економікоматематичного моделювання та сучасних інформаційних технологій, за
допомогою яких можливо визначити умови оптимального використання
енергетичних та інших видів ресурсів при забезпеченні відповідного рівня якості
та конкурентоспроможності продукції.
Важливим аспектом у напрямку вирішення комплексу завдань є
формування концептуальних аспектів, що дозволить врахувати особливості
підприємств хімічної промисловості та розробити інноваційно-інвестиційний
механізм підвищення ефективності функціонування підприємств хімічного
комплексу України.
Література
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АНАЛІЗ ПРОЯВІВ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
Черв’як Анна Володимирівна, аспірант кафедри фінансів і банківської справи
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Науковий керівник: Онищенко Володимир Олександрович, д.е.н., професор

З розвитком глобальних інформаційних мереж постійно виникають нові
загрози та види злочинів. Одним з найбільш небезпечних та поширених є
кіберзлочини. Вони з кожним роком лише посилюють свої позиції та завдають
негативних наслідків у всіх сферах діяльності. У зв’язку із значними
можливостями мережі Інтернет, такі злочини стають дедалі більш складними, їх
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майже неможливо відслідкувати. Кіберзлочини завдають шкоди не тільки
економіці, але й державному порядку в цілому. Саме тому поняття
«кіберзлочин» потребує детального вивчення та аналізу.
Відповідно до Закону України «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України», кіберзлочин (комп’ютерний злочин) – суспільно
небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його використанням,
відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну
відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами
України [1].
Кіберзлочини все частіше проявляються в економіці. Вони впливають на
організації в усьому світі; жодна галузь економіки чи підприємство не в змозі
повністю захистити свої інтереси та інтереси клієнтів. Крім прямих збитків,
значно погіршується імідж та репутація організацій, що призводить до втрати
позицій на ринку.
Враховуючи діджиталізацію діяльності всіх ланок економіки, з кожним
роком зростають прояви кіберзлочинів та несанкціонованих атак. Відповідно до
даних експертного дослідження [2] ці злочини входять до п’ятірки найбільш
розповсюджених (рис. 1).

Рис. 1. Топ-5 найбільш розповсюджених видів економічних злочинів
У відповідності до статті 361 Кримінального кодексу України [3]
«Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку»
передбачена кримінальна відповідальність. Так, за даними сервісного
моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для
захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів [4], у 2017 році за
вказаною статтею було зафіксовано 1795 справ, у 2018 році – 1023, за перше
півріччя 2019 року – 1005 справ (рис. 2).
Негативна тенденція до зростання кіберзлочинів простежується з 2017
року, після потужної кібератаки вірусом-шифрувальником Petya.
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Рис. 2. Кількість злочинів за незаконне втручання в роботу комп’ютерів
Кіберзлочини зазвичай спрямовані на отримання персональних даних,
банківських рахунків, паролів та іншої інформації, яка знаходиться в
електронному вигляді на серверах компаній.
За даними платформи Опендатабот, найпопулярніша стаття кіберзлочинів –
шахрайство, на другому та третьому місцях незаконне втручання в роботу
комп’ютерів та розповсюдження нецензурних відео [4].
Злочини у сфері інформаційних ресурсів безпосередньо залежать від
кількості фахівців ІТ-технологій. У зв’язку з цифровізацією всіх галузей, зростає
попит на фахівців у цій галузі, розширюється платформа для навчання та
впровадження нових систем і технологій. Це призводить до того, що:
не кожен фахівець використовує свої навики відповідно до законодавства;
виявляючи несанкціоновані доступи до інформаційних систем злочинці
вимушені знаходити інші способи для кібератак.
Питання кіберзлочинності має досить широке та вичерпне розуміння на
законодавчому рівні, а громадяни країни інформуються через засоби масової
інформації, мобільні додатки та рекламу. Це дає можливість розробляти та
запроваджувати заходи протидії цьому виду злочину.
Але для розв’язання проблеми кіберзлочинності необхідно розробити
ефективну модель інформаційної безпеки на випередження, яка буде
об’єднувати правоохоронні органи, бізнес сектор, та ІТ-корпорації.
Література
1. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
2. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року:
результати опитування українських організацій [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/pwc-gecs-2018-ukr.pdf
3. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
4. Сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового
реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів «Опендатабот»
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://opendatabot.ua/blog/374-hackers
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UKRAINE SUSTAINABLE ENERGY LENDING FACILITY:
OPPORTUNITIES FOR ACCELERATINGRENEWABLE ENERGY
DEVELOPMENT
Yeremenko Olga Oleksiivna, student of International Economic Relations Department,
Speciality 252 “International Business”,
Sumy State University
Supervisor: KurbatovaTetiana Oleksandrivna., Ph.D in Economics, Senior Lecturer of
International Economic Relations Department,
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Integration of Ukraine into the global energy sector, the need to achieve longterm goals regarding increasing the share of energy from renewable energy sources
and reducing greenhouse gas emissions require the search for significant investment to
implement “green” energy projects. One of the ways to attract credit capital for above
goal is using Ukraine Sustainable Energy Lending Facility.
The Ukraine Sustainable Energy Lending Facility is an investment program of
the European Bank for Reconstruction and Development. The program’s lending is 70
millionEUR, 50 million EUR of which is a contribution of the European Bank for
Reconstruction and Development; 20 million EUR is additional funding provided by
the Clean Technology Fund [1].
Projects that can be implemented under the Ukraine Sustainable Energy Lending
Facility program cover the generation of electricity from such renewable energy
sources as solar, wind, biomass, biogas and water [2].
Credit terms for this program include:
– the ratio between equity and debt is 40% and 60% respectively;
– the loan rate varies from 6 to 10% per annum in EUR depending on the
characteristics of the investment project;
– the maximum term of crediting is 12 years.
The investment project cycle under the Ukraine Sustainable Energy Lending
Facility consists of the following steps: submitting a technical application
questionnaire → checking the eligibility criteria of the program → preliminary
technical analysis → an agreement of intent with the European Bank for
Reconstruction and Development → careful study of technical, economic,
environmental and other characteristics of the project: 1) technical analysis (estimation
of design estimate documentation, selection of equipment and components, study of
current arrangements for construction of the generating facility and its connections
network; 2) commercial analysis (licensing and permits, land use, etc.); 3) estimation
of greenhouse gas emission reduction; 4) development of project implementation
schedule; 5) assessment of the borrower’s compliance with national standards on
environmental protection, sanitary standards, etc.; 6) financial and risk analysis → a
decision on a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (or a
decision on project rejection) → implementation and monitoring of project
implementation [2].
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To qualify for a loan under the Ukraine Sustainable Energy Lending Facility
program, borrowing companies and investment projects must meet certain institutional,
financial and technicalrequirements [2].
Companies that intend to receive credit within the Ukraine Sustainable Energy
Lending Facility should meet the following criteria:
– to be privately owned, be registered and work in Ukraine;
– to work in accordance with the legislation governing the environmental
protectionissues;
– not engage in activities listed in the European Bank for Reconstruction and
Development’s exceptions list (tobacco, alcohol, etc.).
–to have a good credit history and reputation;
– to have a sound management and organizational structure.
In turn, investment projects must meet the following criteria:
–to replace electricity generated from traditional energy resources;
– to provide a significant reduction of greenhouse gas emissions;
–to use technologies that have already proven themselves in the market.
One of the benefits of the Ukraine Sustainable Energy Lending Facilityis free
technical assistance of leading international and national experts in the projects
development that meet the financial, technical and environmental criteria of the
program.
The main objectives of technical assistance are:
– support of borrowing companies in the investment projectsimplementation,
including assistance in obtaining permits and licensing of projects, forming feasibility
study of projects, conducting commercial negotiations, providing guidance on project
management, etc.;
–review of investment projects for compliance with the Ukraine Sustainable
Energy Lending Facility requirements;
– evaluation of investment projects and preparation of documents required by the
European Bank for Reconstruction and Development for deciding on the loan [2].
Since the inception of the Ukraine Sustainable Energy Lending Facility in
Ukraine, 200 applications have been submitted for financing renewable energy
projects. A few such projects have been selected for funding by the European Bank for
Reconstruction and Development and the Clean Technology Fund. As of the beginning
of 2018, 13 projects were implemented, including 2 projects for the construction of
small hydro and wind power plants, 3 projects in the bioenergy field and 6 projects
regarding solar power plants installation. The total installed capacity of the above
generating capacitiesamounted to148.6 MW, the signed credit agreements for their
realization amounted to 136.65 million EUR. The implemented renewable energy
projects contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and have a positive
impact on the labour market in Ukraine [2].
As a result of the dynamic development of the renewable energy sector, the
interest of international investors toimplement large-scale energy projects is growing.
Therefore, in order to support the Ukrainian renewable energy sector, the European
Bank for Reconstruction and Development plans to invest around 250 million EUR
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under its new Ukraine Sustainable Energy Lending Facility-III, which is still under
development[3]. The purpose of the new credit product is to help Ukraine achieve the
indicative target of 11% of electricity from renewable energy sources by 2020 in total
electricity mix, which is declared in the National Renewable Energy Action Plan [4].
Summarizing the above, we can conclude that attracting investments within the
Sustainable Energy Lending Facility in Ukraine can significantly accelerate the
development of the Ukrainian renewable energy market.In order toimplement of
investment projects under the Sustainable Energy Lending Facility in Ukraine more
dynamically, the effective informing of potential borrowers about the opportunities and
benefits of this credit program should be provided.
Referens
1. Program of Alternative Energy Financing in Ukraine: a developer’s guide [Electronic
resource]. – Access mode:http://www.uabio.org/img/files/news/pdf/uself-re-developers-manualua.pdf.
2. Ukraine Sustainable Energy Lending Facility [Electronic resource]. – Access mode:
http://www.uself.com.ua.
3. European Bank for Reconstruction and Development, USELF-III [Electronic
resource]. – Access mode:https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uselfiii.html4.
4. National Action Plan for Renewable Energy for the period until 2020: Order of the
Cabinet of Ministers of Ukraine No. 902-p of 10.01.2014[Electronic resource]. – Access mode:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ПОЛЬЩІ
Медвінська Дар’я Валеріївна, здобувач вищої освіти, магістр 2 курсу
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Чуча Алла Миколаївна, здобувач вищої освіти, магістр 2 курсу
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Миколаївський національнийо аграрний університет
Науковий керівник: Пісоченко Т. С., канд. екон. наук, асистент кафедри обліку і
оподаткування Миколаївського національного аграрного університету

У Польщі під лізингом розуміють форму фінансування, при якій
орендодавець (сторона, що фінансує), купує основний актив, який було обрано, і
передає його покупцю у користування. Після закінчення договору покупець
може, але це не обов’язково, стати власником цього активу.
Існують такі види лізингу:
Експлуатаційний – найпоширеніший, особливо при фінансуванні
транспортних засобів;
Фінансовий – дуже схожий на банківську позику в податковому вираженні;
Лізинг із низьким або високим викупом – довгострокова оренда з
подальшим викупом [4].
Вибір лізингу, звичайно, залежить від користувача, його поточних потреб у
сфері врегулювання податкових витрат та очікуваного періоду використання
об’єкта оренди [2].
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Виділять дві форми лізингу:
Операційна оренда – це вид оренди, при якому предмет оренди включено
до активів орендодавця, він також зобов’язаний внести амортизаційні витрати.
Орендні внески, разом з початковим платежем, становлять пільгову вартість
податку для орендаря. ПДВ додається до кожної партії лізингу. У разі
оперативного лізингу лізингоодержувач має право придбати предмет лізингу
після закінчення строку дії лізингового договору.
Фінансовий лізинг – це вид лізингу, при якому не вся лізингова партія, а
лише її частка відсотків, є податковою утриманою вартістю лізингоодержувача.
У разі такої форми фінансування предмет оренди включається до складу активів
лізингоодержувача, а тому лізингоодержувач здійснює списання амортизації, що
разом із процентною частиною лізингових платежів визнається податковою
урахуванням. ПДВ сплачується в повному обсязі під час першого внеску після
одержання товару. У фінансовому лізингу немає викупу. Клієнт стає власником
товару після сплати останнього платежу за лізинг.
Майже 80% лізингоодержувачів вибирають оперативний лізинг.
Фінансовий лізинг вибирається лише у строго визначених ситуаціях, коли
використання оперативного лізингу неможливе або несприятливе.
У Польщі існує певна невідповідність, пов’язана з поводженням з лізингом
за рахунок податку та податку. Кожен договір операційної оренди з точки зору
бухгалтерського обліку буде також у податковій формі, але більшість договорів,
укладених у Польщі, трактуються як фінансовий лізинг (повернення вартості та
викуп власності), але з точки зору податку - це оперативний лізинг.
В операційному лізингу податково-вирахувана вартість - це початкова
орендна плата (перший платіж) та всі внески лізингу. ПДВ додається та
сплачується "пропорційно" разом із кожним із цих зборів. Орендар не може
знецінити основний актив, що є предметом договору. У фінансовому лізингу
лізингоодержувач має право на амортизацію. Крім амортизації, до витрат можуть
бути включені лише відсоткова частина внеску. При фінансовому лізингу , на
відміну від операційного, ПДВ слід сплачувати за всю операцію на початку.
Більшість лізингових компаній віддають перевагу операційному лізингу.
Цю форму лізингу вибирають за замовчуванням при фінансуванні пропозицій
щодо фінансування. Хоча бувають такі випадки, коли необхідно задуматися,
який лізинг краще використовувати оперативний чи фінансовий.
Оперативний лізинг буде більш вигідним для компаній, які:
хочуть фінансувати нові легкові автомобілі. Вони амортизуються протягом
5 років - тим часом, використовуючи оперативну оренду, витрати на такий
транспортний засіб можна погасити лише за 2 або 3 роки;
хочуть уникнути нарахування повної суми ПДВ під час придбання /
доставки основного засобу;
хочуть включити до витрат високий початковий платіж, наприклад, якщо
первісна орендна плата становить 45% від вартості основного активу, вона може
бути включена до витрат у місяці, коли вона понесена.
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Фінансовий лізинг можна використовувати, якщо підприємство хоче
фінансувати автомобілі, на які продавець не видає "повну" накладну з ПДВ, а
лише рахунок-фактуру з звільненням від сплати ПДВ. В оперативному лізингу
такий транспортний засіб подорожчав би на 23% (необхідність додавання ПДВ у
цій сумі до кожного внеску), тоді як при фінансовому лізингу ПДВ буде доданий
лише до відсоткової частини внеску. Фінансовий лізинг стане хорошим
рішенням для підприємців, які хочуть скористатися "пільговою" амортизацією.
Короткий період – якщо орендар бажає дуже короткого періоду оренди,
наприклад, 12 місяців, залишається лише фінансова оренда.
Недоліками операційного лізингу є:
Мінімальний термін лізингу - він повинен становити не менше 40% від
стандартного періоду амортизації предмета договору. Це регулюється
податковими нормами, а саме, договір оренди автомобіля чи комерційного
транспортного засобу повинен тривати мінімум 24 місяці, а для тракторних
агрегатів та багатьох популярних машин та пристроїв - мінімум 3 роки.
Сума викупу після закінчення - найчастіше це 1% від початкової вартості
предмета оренди, але бувають ситуації, коли (через податкові обмеження) вона
вища. Так буде, наприклад: у випадку оренди автомобілів на короткий період,
коли після двох років це зазвичай 16-20% від вартості, а у випадку більшості
машин та пристроїв через три роки - це мінімум 20%. Якщо викуп повинен був
бути меншим (1%), термін оренди повинен бути відповідно більшим.
Ніякої амортизації, тому також неможливо скористатися її «пільговими»
ставками.
Недоліками фінансового лізингу є:
ПДВ стягується повністю при доставці (для деяких це може бути
перевагою).
Початкова орендна плата, незалежно від її суми, не підлягає
оподаткуванню.
Для більшості популярних предметів оренди (наприклад, нових легкових
автомобілів) менший "податковий щит", ніж для оперативного лізингу.
Отже, основною відмінністю фінансового лізингу від операційного лізингу
є право здійснювати списання амортизації. Це суттєво впливає на суму
податкових витрат сторін договору оренди. Якщо очікуваний період
використання предмета оренди відносно короткий, то рекомендованою формою
є оперативний лізинг. Дана форма дозволяє збільшити поточні витрати, що
підлягають сплаті податку, і, таким чином, зменшити базу оподаткування за
рахунок витрат на лізингові внески, понесені протягом контракту. Він
відрізняється від фінансового лізингу, коли цей період залежить від періоду
амортизації певного основних засобів або нематеріальних активів,
передбаченого податковими нормами. Лізингоодержувач може здійснювати
лише нарахування амортизації у встановленому розмірі, що є результатом
податкового законодавства [1].
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ
УКРАЇНИ
Волянюк Артем Віталійович, студент 6 курсу, юридичного факультету
Чорноморський Національний Університет імені Петра Могили
Науковий керівник: Ковальова Світлана Григорівна, к.ю.н., доцент кафедри історії
та теорії держави та права

Євроінтеграційні процеси в України активно розпочалися ще 5 років тому,
коли Україна взяла курс на входження до ЄС, а згодом і до блоку НАТО, перші
спроби були зафіксовані ще 1993 році, коли в постанові Верховної Ради України
«Про основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики України» було
зафіксовано пріоритетний вектор європейського розвитку та намагання стати
повноправним членом ЄС.
Про те тоді це так і залишилося на папері, а справжні намагання були
започатковані в 2014 році, коли між Україною та ЄС було підписано «Договір
про асоціацію», вже в липня 2014 року в Брюсселі були проведені трьохсторонні
перемови про практичні питання реалізації даного документа, з метою втілення в
життя його мети та цілі. Про те головна ціль перемов так і не була досягнута,
спеціальний юридичний документ який би регламентував подальші дії України
так і не був підписаний.
Наступним кроком євроінтеграційних процесів було отримання безвізового
режиму з ЄС, 18 грудня 2915 року Єврокомісія дала позитивний висновок, на
тему того, що Україна виконала всі свої зобов’язання, які взяла на себе ще в 2010
році, а вже 17 травня 2015 року в Страсбурзі Європарламент офіційно
оприлюднив документ про введення безвізового режиму. Нажаль, на цьому і
завершилися активні дії по напрямку вступу до ЄС, і останні3-4 роки активних
дій не вбачається.
Також треба загострити увагу на національних законодавчих актах в яких
офіційно закріплення курсу на вступ до ЄС та НАТО.
Перш за все треба розпочати з головного закону України, а саме з
Конституції, саме там було в лютому 2019 року закріплено стратегічний курс до
ЄС, 19 лютого закон був офіційно підписаний президентом України, а
передумовою конституційного закріплення було ухвалення Проекту постанови
ВРУ №9037/П «Про включення до порядку денного восьмої сесії ВРУ
законопроекту про внесення змін до Конституції щодо набуття Україною
членства в НАТО та ЄС».
Після всіх вказаних дій в преамбулі Конституції було закріплено
положення про євроатлантичну інтеграцію та про визнання європейської
ідентичності України.
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Крім Конституції України та деяких профільних актів стратегічний курс на
ЄС та НАТО був закріплений в оборонних документах країни, в Воєнній
доктрині України та Стратегії національної безпеки України.
Саме там вперше було офіційно закріплено статус Росії як країни агресора
та був встановлений політичний та військовий курс на приєднання до блоку
НАТО та вступ в ЄС. В ст..2 Стратегії національної безпеки України як однією з
головних цілей національної політики в сфері утвердження національної безпеки
було твердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості
економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції
України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО.
Також треба зазначити дуже важливий факт стосовно офіційного
закріплення в усіх оборонних документах національного законодавства політику
переходу на стандарти НАТО в сфері озброєння, воєнної промисловості та
матеріально-технічного забезпечення ЗСУ.
Тож, якщо підбити підсумок всього вищевикладеного то можна сказати, що
Україна повноправно встала на шлях європейської інтеграції, доклала до цього
вже не мало зусиль, в тому числі закріпила це на офіційному законодавчому
рівні, і позитивна тенденція європейського визнання України не може не робити
нас оптимістично налаштованими.
Про те звісно ще залишилося багато прогалин та проблемних питань які
можуть стати на шляху до ЄС, але з актуальною та обміркованою державною
політикою нашої держави всі проблеми будуть вирішені та подолані.

ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ
«ДЕРЖАВНА» ТА «ПУБЛІЧНА» СЛУЖБА
Городечний Олександр Андрійович, студент 2 курсу спеціальності 081 «Право»
Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Львів.
Науковий керівник: Моршнєв Євген Іванович, доктор наук в галузі права, професор,
академік Міжнародної Кадрової Академії, завідувач кафедри правознавства ПІ
МАУП

Однією з надзвичайно важливих політико-правових категорій, яка в
нинішніх реаліях функціонування національної правової системи України ще
перебуває на стадії свого теоретичного і законодавчого оформлення, є категорія
«публічна служба», змістове наповнення якої має не тільки теоретичне, а
передусім практичне значення, оскільки дане поняття безпосередньо пов’язане з
визначенням кола суб’єктів публічної служби в Україні.
У законодавстві України термін «публічна служба» донедавна не
застосовувався взагалі. Натомість використовуються два інших поняття:
«державна служба» та «служба в органах місцевого самоврядування».
Відповідно до нормативного визначення державна служба - це публічна,
професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання
завдань і функцій держави [1].
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Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» містить
поняття служби в органах місцевого самоврядування як професійної, на
постійній основі діяльності громадян України, які займають посади в органах
місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною
громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень
органів виконавчої влади, наданих законом [2].
Про публічну службу як про правову категорію сьогодні можна вести мову
як з точки зору її законодавчого визначення, так і з різноманітних позицій її
доктринального осмислення.
Протягом періоду незалежності України вчені різних галузей юридичної
науки намагались узагальнити й упорядкувати дефініції понять «державна
служба» та «публічна служба». Незважаючи на це, на законодавчому рівні
поняття «публічна служба» визначено лише у Кодексі адміністративного
судочинства України (далі-КАСУ) і застосовується здебільшого для потреб
адміністративного судочинства [3].
Першим, хто намагався визначити поняття «публічної служби» у 50-х
роках XX століття, був Ю. Панейко, який надав визначення держави як
«корпорації публічних служб», вважаючи при цьому, що публічна служба має
змінюватися відповідно до потреб «загального інтересу» [4, с. 51 ].
B. П. Тимощук та А. М. Школик пропонують методологічно розглядати
явище публічної служби в інституційному та функціональному аспектах.
Науковці наголошують на існуванні поняття «публічна служба» у вузькому і
широкому значеннях. У вужчому розумінні в інституційному вимірі публічну
службу розглядають як діяльність службовців органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. В широкому розумінні до публічної служби входять
усі суб’єкти публічних правовідносин, які прямо або опосередковано
здійснюють функції держави. Функціональний аспект є важливим з огляду на те,
що протягом останніх десятиліть завдання публічної адміністрації в багатьох
країнах не лише виконуються органами та організаціями публічного (державного
та муніципального) сектору, а й делегуються громадським організаціям і навіть
приватним структурам [5, с. 11 -12].
У світовій практиці існують також різні підходи до змістового наповнення
поняття «публічна служба». Так, у країнах англосаксонської правової системи
термін «публічна служба» поширюється на всі організації публічного сектора, а
статус публічного службовця - на більшість працівників публічного сектора, в
тому числі вчителів, лікарів тощо [5, с. 12].
Вважаємо, що саме це поняття для нас має пріоритетне значення, оскільки
визначає коло суб’єктів публічної служби в Україні. Хоча, як видно з тенденцій
розвитку законодавства в Україні, ця категорія фактично не знайшла розвитку на
законодавчому рівні, оскільки, як відомо, у 2015 році був прийнятий новий Закон
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р., а не Закон України «Про
публічну службу». Крім того, правовий статус частини суб’єктів публічної
служби визначається Законом України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» від 7 червня 2001 р. тощо.
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Якщо аналізувати практику регулювання цього питання в країнах Європи
та ЄС загалом, то можна відзначити, що, як правило, в них публічна служба
комплексно регламентується окремим законом. Так, в Естонії діє Закон про
публічну службу, у Франції публічна служба регулюється Законом про права й
обов’язки службовців; Законом про статутні положення стосовно публічної
служби держави й Декретом про особливості деяких службових станів
службовців держави та деяких форм остаточного припинення виконання
службових обов’язків [5, с. 153-224].
Отже, публічна служба не отримала належного правового регулювання на
рівні чинного законодавства України і як юридична категорія фактично
закріплена на рівні п. 15 ст. 3 КАСУ [3]. На науковому рівні поняття «публічна
служба» однозначно не сформульоване, ця категорія проходить свою
трансформацію та наповнюється новим змістом, говорити про функціонування
публічної служби в Україні як єдиної системи сьогодні немає підстав.
На нашу думку, для запобігання неузгодженості зазначених термінів в
українському законодавстві потрібно уніфікувати поняття «публічна служба».
Це може бути зроблено шляхом прийняття окремого закону «Про публічну
службу» або доповнення чинного Закону України «Про державну службу»
відповідним терміном з метою розмежування зазначених правових категорій.
Наведене свідчить про актуальність подальшого з’ясування суті категорії
«публічна служба», її співвідношення із категорією «державна служба», а також
доцільності запровадження категорії «публічний службовець», яка видається
узагальнюючою й потребує уніфікованого врегулювання у чинному
законодавстві на рівні універсальної формули.
З нашої точки зору, публічна служба це професійна, політично
неупереджена діяльність осіб на посадах державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування щодо забезпечення виконання владних повноважень
суб’єктів публічного права.
Зроблений вище аналіз понять «публічна служба» та «державна служба»
надають можливість зробити однозначний висновок про те, що публічна служба
є ширшою, ніж державна служба, яка становить її особливий та найважливіший
різновид.
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Znaczenie badania tych tematów spowodowane niewystarczającym poziomem
badań zarówno w systemie prawa wykonawczego, jak i w systemie prawa
międzynarodowego, ponieważ na tym etapie nie ma jednej koncepcji
ponadnarodowego procesu wykonawczego ze względu na badania nowości i
proponowane podejścia.
Prywatne prawo międzynarodowe badane zarówno krajowych i zagranicznych
naukowców, więc myśl naukowa już utworzyła pewną myśl o takiej grupie stosunków
prawnych, która jest odizolowana w odrębnej gałęzi prawa i dyscypliny naukowej.
Szczególnie godne uwagi są analizy naukowe O. O. Meryzhko, S. P. Kolommatska,
O. V. Ableshovoy, M. N. Boguslavsky, N. A. Korsakowa.
Celem prac jest zbadanie początków formacji stosunków prawnych związanych
z wdrażaniem decyzji i innych aktów, które są skomplikowane przez element obcy w
kompletnemu systemowi właściwej regulacji – ponadnarodowego procesu
wykonawczego.
Tradycyjnie, regulacje prawne takich stosunków prawnych, które wykraczają
poza jedno egzekwowanie prawa, nazywa się prawem międzynarodowym. Ten ostatni
jest podzielony na międzynarodowe prawo prywatne i międzynarodowe prawo
publiczne w zależności od tego, czy stosunki te są międzyrządowe, czy mają charakter
prywatny.
Naukowcy wyróżniają międzynarodowe prawo gospodarcze. W odniesieniu do
jego istoty istniały głównie dwa podejścia: według pierwszego – jest to kompleksowy
oddział prawny, który obejmuje normy międzynarodowego prawa publicznego,
prywatnego międzynarodowego oraz również normy krajowych systemów prawnych,
które regulują międzynarodowe stosunki gospodarcze. Drugie – międzynarodowe
prawo gospodarcze – niezależny oddział prawa międzynarodowego, którego
przedmiotem są międzynarodowe stosunki (gospodarcze) [1, s. 72].
W dziedzinie prawa międzynarodowego przydziela się również inne branże,
podsektory i instytuty, takie jak międzynarodowe prawo humanitarne,
międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo rodzinne i inne. Do celów
niniejszego artykułu, zatrzymamy się na tych, które mają charakter gospodarczy i tak
lub w inny sposób związane z wdrażaniem decyzji wydanych w wyniku sporów
handlowych, mianowicie międzynarodowego prawa gospodarczego, prawa
handlowego i międzynarodowego procesu cywilnego.
Opinia naukowa wykorzystuje również termin "Międzynarodowy proces
cywilny", który wyróżnia się jako szczególną część międzynarodowego prawa
prywatnego [2, s. 357]. Międzynarodowy proces cywilny obejmuje problemy związane
z transgranicznym upadłością, postępowaniem arbitrażowym, prawami procesowymi
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

220

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

stron, osobami zagranicznymi i osobami bez obywatelstwa, prawem spraw jurysdykcji,
wykonywania zadań sądowych, uznawania i wykonywania orzeczeńzagranicznych,
Wyroki sądowe i inne organy jurysdykcyjne.
Różnorodność i dynamika stosunków międzynarodowych i stosunków
prywatnych w dziedzinie rozwiązywania międzynarodowych sporów z zakresu prawa
prywatnego i wykonywania orzeczeń wydanych w wyniku rozpatrzenia takich sporów
stanowi o potrzebie stworzenia prawa mechanizmy koordynowania współpracy
międzynarodowej w zakresie wdrażania decyzji i inne akty (weksla, wykonawczy
napis, etc.) w porządku przymusowym.
W opinii prawnej praktycznie nie zwrócono uwagi na badanie takich stosunków
prawnych lub określenie ich treści lub miejsca, a ich regulacje prawne pozostają słabo
rozwinięte zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
W tym samym czasie wykonać rozwiązanie sądu w biznesie z zagranicznym
elementem ma swoje osobliwoszczi, Że spowodowane za miejscem meldunku,
pszebywanie objekcta lub lokalizacja zagranicznego subjekta wykonawczego
postępowania, lokalizacji obiektu, interpretacji zawartości zagranicznego, krajowej lub
międzynarodowej normy, wydajności rozwiązan innej lub kilkoch jurysdykcjach, inne
niż z ta która byla rozwionzana. Również występuje wiele problem stosunkowo
wyluczenia zagranicznej waluty, komunikat państwa wykonawca cudzoziemców o
tych lub innych działan, wykluczenia alimentow z zagranicznych mieszkancow,
wykonywanie zagranicznych sądowych rozwiązan na terytorii Ukrainy i wykonywanie
rozwiązania Ukraińskich sądów za granicą, wykonanie niesądowych dokumentów i
dział międzynarodowych handlowych arbitrażnych instytucji,itp [3].
Przy zawieraniu i wykonywaniu zagranicznej umowy gospodarczej strony
wybierają prawo, które będzie podlegać stosowaniu do takich stosunków prawnych lub
takie prawo jest określane przez charakter umowy, jak również sposób i miejsce
rozstrzygnięcia sporu, proces przymusowego wykonanie orzeczenia wydanego w
wyniku takiego sporu nie jest objęte zakresem stosowania przepisów klauzuli
umownego sporu. Powyższe stanowi okazję do zawarcia pozaumownego charakteru
procesu egzekwowania decyzji. Niemożność oburzenie w umowie wykonania
orzeczenia, świadczonych przez wyniki tego sporu, ze względu na subiektywny skład
takich stosunków prawnych, obecność niektórych podmiotów, które prowadzą do
wykonywania orzeczeń, jakie są głównie przedstawiciele organu państwowego, lub
prywatnych wykonawców, które są jednocześnie obdarowane władzy-funkcje
administracyjne, łączą prywatne i publiczne elementy prawne. Oznacza to, że działania
takich organów jako procedury obowiązkowej realizacji, poza prawem umownym, i są
w płaszczyźnie procesu wykonawczego jako działalności zawodowej Państwa lub
specjalnych organów prywatnych [4, s. 83].
Konieczność uregulowania stosunków prawnych w zakresie wykonywania
decyzji podjętych w wyniku sporów lub innych czynów, które w tym samym czasie
komplikują element obcy, doprowadziły do połączenia regulacji prawnych dwóch
różnych dziedzin prawnych: międzynarodowej prywatnego prawa i przyjmowanie
indywidualnych rozporządzeń regulujących takie stosunki prawne, które są
rozproszone w systemie różnych gałęzi prawa krajowego i międzynarodowego.
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Stosunki prawne dotyczące wykonania decyzji, która jest skomplikowana przez
element obcy, nie mogą być indywidualnie definiowane jako w pełni odrębny element
prawa wykonawczego lub jako element wyłącznie międzynarodowego procesu
cywilnego. W związku z tym, biorąc pod uwagę zakres, źródła i zintegrowany
przedmiot regulacji takich stosunków prawnych, są one w ścisłym związku z
obydwoma gałęziami prawa, łącząc mechanizmy regulacji prawne i prawne w sposób
prywatny. Ze względu na w większym stopniu bezwzględną metodę regulowania
wspomnianych stosunków, funkcję władzy-administracyjną podmiotów, na których
wykonywana jest egzekucja, które nadal należą do systemu organów tego lub tego
państwa, odpowiednie stosunki ponadnarodowej władzy wykonawczej proces ten jest
ściśle związany z procesem wykonawczym, chociaż jest to element obcy i odróżnia je
od innych stosunków wykonawczych [5, s. 85].
Mając to na celu ustalenie miejsca takich stosunków prawnych w systemie
prawnym, wskazane jest przeanalizowanie charakteru procesu wykonawczego. Można
zatem argumentować, że w opinii naukowej wzmocnienie zrozumienia procesu
wykonawczego jako odrębnego obszaru prawnego jest wzmocnione, co jest niezależne
od procesu sądowego i Jednocześnie nie jest częścią prawa administracyjnego. Proces
wykonawczy, który jest skomplikowany przez obcego elementu, można nazwać
"Międzynarodowy proces wykonawczy", "proces wykonawczy z elementem
zagranicznym", "ponadnarodowy proces wykonawczy", etc. Jesteśmy skłonni wierzyć,
że wskazane jest, aby nakreślić takie stosunki prawne termin "Ponadnarodowy proces
wykonawczy".
Tak więc zrozumienie i rozwój ponadnarodowego procesu wykonawczego
sąściśle związane z rozwojem takich gałęzi prawa, jak proces wykonawczy i prawo
prywatne międzynarodowe. to przy wyborze tych kategorii prawnych w niektórych
dziedzinach prawa w myśli naukową Ukrainy, a także rozwój międzynarodowej
współpracy prawnej, prawnej i publicznej w zakresie rozstrzygania sporów i wdrażania
decyzji, może być związana z pojawieniem się ponadnarodowego procesu
wykonawczego.
Wdrażanie decyzji, które są trudne dla obcego elementu, jest bardzo ściśle
związane z międzynarodowym prawem prywatnym, a mianowicie jego częścią
proceduralną, a także Proces wykonawczy. Biorąc pod uwagę kompleksowość
odnośnego pojęcia i relacji takich stosunków prawnych z kilkoma nakazami praw, a
także połączenie elementów prywatnych i prawnych oraz prawa publicznego,
wykorzystanie pojęcia "ponadnarodowy proces wykonawczy" do wytyczania Takie
stosunki prawne wyglądają odpowiednio.
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ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ ПІСЛЯ 11 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ: РЕАЛЬНА
ЗАГРОЗА, ОМАНА ЧИ ГРА НА ПУБЛІКУ
Федоров Дмитро Вікторович, учень 11 класу Лисичанської багатопрофільної
гімназії Лисичанської міської ради Луганської області
Науковий керівник: Савонова Ганна Іванівна, к. філософ. наук, старша викладачка
кафедри управління освітою Луганського ОІППО

Терористичний акт 11 вересня 2001 року вважається найбільш відомим
проявом тероризму. Після терористичного акту в США відбувся цілий ряд
карколомних подій, короткий обзір яких варто зробити: 12.10.2002 о. Балі –
терорист підірвався в автомобілі – 202 загинуло; 23.10.2003 р. м. Москва
(Російська федерація) захоплення заручників – 130 померлих; 11.03.2004 р.
м. Мадрид (Іспанія) серія вибухів – 191 особа загинула; 01.09.2004 р. м. Беслан
(Північна Осетія) терористи взяли в заручники людей у школі – 385 померлих;
07.07.2005 р. м. Лондон (Великобританія) серія вибухів у метро – 56 людей
загинуло.
Декілька терористичних актів сталися й в Україні в м. Харків 22.04.2006 в
супермаркетах вибухнули дві саморобні бомби, м. Дніпропетровськ (нині –
м. Дніпро) 27.04.2012 відбулась серія вибухів у центрі міста, а починаючи з 2014
року терористичні акти стали для України явищем регулярним, і, хоча, вони не
стали такими масовими, рівень агресії в державі продовжує бути на високому
рівні.
Французький філософ Ж. Бодріяр помер у 2007 році. За цей час сталася
ціла низька терористичних актів: 15.04.2013 р. м. Бостон (США) вибухи під час
марафону – 3 загиблих; 17.01.2015 м. Париж (Франція) – теракт у сатиричному
журналі «Charlie Hebdo» - 12 осіб загинуло; 12.04.2015 – м. Гаріса (Кенія) атака
на університет – 147 осіб загинуло; 18.03.2015 – теракт в музей Бардо м. Туніс
(Туніська республіка) – 137 загиблих; 10.10.2015 – м. Анкара (Туреччина) –
вибухи в центрі міста – 102 особи загинули. І це далеко не увесь перелік
терористичних актів, проте, можна зробити певну картину подій, а саме:
теракти відбуваються по всьому світові, і, хоча, переважно, виглядають як
конфлікт християнського та арабо-мусульманського світу визнати їх 100% саме
такими не можна (особливо конфлікти на теренах України). Отже, якщо мова й
може йтиме про спокусу між Арабським світом та Європейським, усі
терористичні акти під це поняття не підпадають;
кількість загиблих дійсно жахлива, але не у кожному випадку, і це
підтверджує думку Ж. Бодріяра щодо ролі ЗМІ в системі терористичних актів –
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якщо інтерес ЗМІ до терактів зменшується, кількість загиблих – збільшується.
Проте коливання кількості загиблих відбувається в межах 2 – 400 осіб, що у рази
менш, ніж на виробництвах, ДТП, від наркотиків, алкоголю тощо. Це свідчить
про те – що терористи, як і зазначав філософ, не націлені на повне знищення
опонентів [1]. Вони більш прагнуть залякати, ніж усіх повбивати;
терористичні акти відбуваються епізодично. Відбувається збільшення та
падіння хвиль тероризму, коли найбільш масштабні акти приходилися на 20012004 та 2013-2015 рр. Це пояснюється й посиленням і зниженням мер безпеки в
країнах, де відбулися терористичні акції, ліквідацією лідерів терористичних
угрупувань. Разом з тим посилення мер безпеки не тільки знижує вірогідність
повторення терористичних актів у найближчий час, але й зменшує демократичні
права населення цих країн. Людям доводить усе більш відмовлятися від якихось
зручностей і прав на свободу пересування, волевиявлення, вільного спілкування
в чатах і телефонами заради химерності безпеки, хоча подекуди служби безпеки
просто не встигають за терористами. Часто складається у населення
невиправданий стереотип щодо низького рівня освіченості терористів. А саме
недооціненість призводить до масової загибелі простого населення.
Сам термін «тероризм» сьогодні не є досить чітким. Як зазначає
Л. В. Катрич досі не існує такого визначення поняття «тероризм», яке принаймні
використовувалося більшістю експертів. «Деякі уряди схильні до того, щоб
іменувати тероризмом будь-які акти насилля, які чиняться політичними
опонентами. Навпаки, антиурядові екстремісти вважають себе жертвами
державного терору. Неточна природа терміну означає, що він може бути
використаний практично до будь-якого типу дій, що викликають страх. У
більшому сенсі термін може використовуватися відносно актів насилля, таких як
кіднепінг або захоплення літаку» [2, с. 20].
Хоча засоби терористичних актів є доволі різноманітними, і деякі з них,
навіть стали менш популярними, а деякі – тільки набирають обертів (замість
захоплення заручників – масова різанина в центрах великих міст), головною
метою тероризму – є нагнітання страху та маніпулювання політичними
міждержавними рішеннями. Засоби вчинення терористичних актів спрямовані,
передусім, на залякування, тож кількість жертв для терористів залежить від сили
впливу та популяризації новини ЗМІ.
Виникає питання – чи дійсно тероризм є реальною загрозою, чи це омана та
гра на публіку? Ж. Бодріяр у творі «Дух тероризму» пропонував подивитися на
тероризм наскрізно, щоб виявити його справжній дух, а саме відсутність мети,
сенсу, відсутність реальних політичних та історичних наслідків, і це зв’язує
тероризм з глобалізацією як власне спробою культурі глобалізації їй
протистояти. «Тероризм нічого не творить і нічого не відкриває. Він просто
доводить все до крайнощів, до пароксизму. Він загострює певний устрій речей,
певну логіку насилля та невпевненості» [1, с.136].
Отже, Ж. Бодріяр мав рацію щодо визначення тероризму як реактивної
частини культури суспільства споживання. Тероризм бореться проти глобальних
процесів і сам стає глобалізованим явищем. Тероризм використовує досягнення
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сучасної науки, техніки, культури, економіки, тож він не випадає за межі світу,
хоча й прагне цього. Тероризм легко конструюється в міжнародну політику
контролю, адже зовсім не обов’язково використовувати терористичні організації
для маніпуляції на міжнародній арені, підтримувати терористів фінансово (це
досить владо відбувається через нелегальні ринку продажу наркотиків, зброї),
достатньо підсилювати страх здійснення тероризму в окремій країні та через
посилення мер безпеки зменшувати права громадян.
Можна визнати, що тероризм: 1) це реальна загроза глобального характеру,
яка зачіпає усі країни світу, а Україна за останні роки, в глобальному індексу
тероризму піднялась з 51 місця на 11-те; 2) тероризм, хоча й виступає проти
процесів глобалізації культурних цінностей, сам є частиною цієї культури, а
отже, не має на меті повного знищення не те що усього світу, але навіть окремої
нації чи країни; 3) тероризм також «споживається» як захопливе видовище, що
замінило Римські Колізеї, Середньовічну гонитву на відьом, публічні страти
злочинців, тільки зараз на театральні підмостки тероризму потрапляють усі
мешканці світу, і, звісно, не хто бажання у них не питає.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА
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Хащина Христина Олександрівна, студентка 3 курсу, спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування»
Харківський регіональний інститут державного управління
Науковий керівник: Куц Юрій Олексійович, д. держ. упр., професор

Формування державної політики практично неможливо здійснити без
використання стратегічного планування. Стратегічне планування – це ключовий
елемент стратегічного управління, який дозволяє органам влади приймати
рішення, відповідно до своєї місії, реалізації функцій і завдань та наміченої мети.
Особливого значення стратегічне планування набуває в контексті підвищення
ефективності державного управління.
Наукова цінність стратегічного планування полягає в тому, що воно дає
можливість заздалегідь збалансувати різноманітні суспільні впливи на розвиток
соціально-економічної системи, у процесі державного управління на основі
здійснення аналізу зовнішнього середовища, об’єктивної оцінки власних
ресурсів тощо.
Розроблення та реалізація державою економічної стратегії і тактики
дозволяє узгодити створення економічних, організаційних та правових умов
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господарювання, та забезпечити використання економічними суб'єктами
показників прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку країни [3].
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
згідно з Конституцією України розробляють і затверджують програми соціальноекономічного та культурного розвитку відповідних адміністративнотериторіальних одиниць та здійснюють планування економічного і соціального
розвитку цих одиниць.
Стратегічне планування – це новий напрямок у роботі центральних органів
виконавчої влади України, тому у більшості міністерств і відомств відсутні
фахівці, здатні розпочати процес стратегічного планування. З огляду на це,
впровадження стратегічного планування у практику роботи урядових інституцій,
потребує розробки методології на основі вивчення та узагальнення досвіду
інших країн, створення відповідної законодавчої бази та надання державним
службовцям необхідних знань і навичок із стратегічного планування [1].
Регіональна політика, з одного боку, це – чітко опрацьована в
законодавчому аспекті практична діяльність держави в регіонах країни, а з
іншого – соціально-економічна політика, здійснювана на базі національного
законодавства самою регіональною владою для досягнення регіональних і
місцевих цілей і завдань та вирішення їх проблем.
Регіональну соціально-економічну політику визначають як сукупність
економічних, правових та адміністративно-організаційних засобів і методів, що
органічно поєднують загальнодержавні і місцеві інтереси, будучи спрямованими
в кінцевому підсумку на поступальний та рівномірний розвиток регіонів, як
складової всієї країни [5].
Органи місцевого самоврядування при розробці регіональної політики
повинні враховувати і розуміти зміст державної регіональної політики, що
максимально зважає на регіональні особливості, відмінності в рівнях соціальноекономічного розвитку регіонів держави, а з іншого боку має забезпечувати
міжрегіональну єдність відтворювальних макроекономічних і соціальнокультурних процесів [4].
Слід наголосити, що для реалізації принципів народовладдя і гласності в
роботі регіональних органів місцевого самоврядування, як представницьких
органів влади, обов’язково потрібна співпраця з громадськістю та
територіальними громадами, включаючи ради територіальних громад, голів
громад, громадські організації й окремих громадян, які долучаються до
обговорення та прийняття рішень [2].
Стратегічні напрямки діяльності місцевого самоврядування на рівні
територіальних громад відображають нагальні проблеми розвитку та
забезпечення дієвості місцевого самоврядування:
створення сучасної інфраструктури громади – позитивного іміджу через
комфортність життя мешканців, у т. ч. забезпечення громадським транспортом
чи транспортним сполученням, якісними дорогами, закладами громадського
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харчування, торгівлі, побуту, завершену газифікацію, водовідведення, вивіз
сміття і обладнані сміттєзвалища тощо;
ефективне використання обмежених природних ресурсів місцевого
значення для задоволення власних потреб громади або отримання компенсацій
за використання природних ресурсів, на розробку яких дає дозвіл орган влади
регіонального рівня;
якісне надання комунальних послуг – оптимальне поєднання ціни, якості та
своєчасності послуг, що визначається ступенем задоволеності мешканців –
споживачів послуг;
співпраця з бізнесовим середовищем, що включає в себе створення режиму
максимального сприяння підприємництву, а з боку підприємців – участь у
реалізації важливих програм розвитку соціальної сфери тощо;
створення максимальної кількості робочих місць реалізується через
формування сприятливого інвестиційного клімату на території громади, що
притягає бізнес-проекти та сприяє їх реалізації;
випереджаюча кадрова політика для соціальної сфери, що передбачає
перспективну підготовку молодих фахівців, особливо для сільських
територіальних громад або тих, що є депресивними;
співпраця з фондами та радами іншого рівня, що надає можливість
додаткового співфінансування програм розвитку територіальних громад чи
вирішення окремих актуальних питань та посилює місцеві бюджети;
співпраця з громадськістю, що надає можливість консультуватись з
мешканцями громади з приводу актуальних питань (громадські слухання,
референдум) отримувати схвалення чи заперечення прийнятих рішень, залучати
їх до співфінансування життєво важливих програм-проектів громад [2].
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СЕКЦІЯ 3
МОЛОДІЖНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
SOME ASPECTSOF TRANSLATING INTERLINGUAL HOMONYMS
Петраш Олександр Вікторович, студент 4 курсу
спеціальності 035 «Філологія»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Науковий керівник:Сиборова Оксана Леонідівна, ст. викл. кафедри теорії та
практики перекладу, СУЕМ

Englishisthelanguageofinternationalcommunication. Anexchange of information
between users of different languages is made possible due to translation, which is a set
of actions performed by the translator while rendering the source (or original) text into
the target language. The text in the target language should have identical
communicative value as the source text.
Interlingual communication defines the peculiarities of translators’ activities and
as a result points out a set of required competences, skills and abilities.According to
EMT (European Master’s in Translation) competence framework ability to analyse a
source document, identify potential textual and cognitive difficulties and assess the
strategies and resources needed for appropriate reformulation in line with
communicative needs is among a must competencies for a translator.
Translators usually have to deal with a range of problematic areas in their work,
which include: lexical-semantic problems; grammar; syntax; rhetoric; and pragmatic
and cultural problems. Translators also often come across international words. As a
result of common principles appearing in modern science, culture, technology and
politics, international words have spread on huge geographical territories. Nowadays
there is a fast developing tendency for language unification. That’s why the research in
field of language comparison is very important, as it helpsto understand more deeply
the essence of lexical phenomenon of the language and overcome translation problems
of international words. Although, some of the international words serve as helpers,
other may confuse or mislead. Interlingual homonyms, better known as ‘translator’s
‘false friends’ (calque from French:faux amis) can pose a problem for both language
learners and translators.
From the point of translation all international words can be divided into three
groups:
Complete internationalisms (words with the same semantic structure): plan –
план,category – категорія, realism –реалізм;
Partial internationalisms (words with not only the same meaning but also with
different ones): regular –«регулярний» and«закономірний», license –«ліцензія» and
«дозвіл», address –«адреса» and «звертання»;
Pseudo internationalisms (words that don’t have the same meanings):
intelligence –розум (not «інтелігенція»), scholar –вчений (not «школяр»), data –
дані (not «дата»).
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If,in original text, the translator comes across a word, that is similar by form to a
particular Ukrainian word, it must serve as a warning that he must analyze the text
more thoroughly and consider all the meanings of the English word to eliminate the
possibility of making a mistake.
How to spot the translator’s false friends:
The word doesn’t fit by meaning, doesn’t correspond to the topic or distorts the
meaning.
Petroleumin theUnited Stateshas been a major industry since shortly afterthe oil
discovery.
The word ‘oil’is similar to the Ukrainian word «олія»which means – an oily
substance.But in the sentence this word means –petroleum (нафта).
The word doesn’t grammatically correspond to the other parts of the sentence.
We prepared abstracts for the lesson.
The Ukrainian adjective «абстрактний»means – something that is abstract,
existing in thought or as an idea but not having a physical or concrete existence. But in
the text it is clear that the word ‘abstract’is a noun (because of –s ending) and means –
a summary of the contents of a book, article, or formal speech(«реферат»).
The word doesn’t fit in the situation.
Alex: My grandfather passed away. John:Please, accept my deepest sympathy.
The Ukrainian word «симпатія»means – understanding between people;
common feeling. But in this context it is apparent that the word means– feelings of pity
and sorrow for someone else’s misfortune(«співчуття»).
Pseudo internationalisms usually appear because of polysemy of different terms.
Polysemy means that one word can have a lot of different meanings, whichareusually
characteristic to different fields of knowledge.When the text in particular field is being
translated, the translator should consult the dictionary in this specific field, as it is
impossible to remember every single meaning of a word or a word combination, in
order to reduce the time and improve the quality of translation.
Many words that were borrowed from English to Ukrainian have lost some of
their meanings. For example: banner, brand, business, briefing, holding, image,
sponsor. Translators often associate these words with Ukrainian counterparts – банер,
бренд, бізнес, брифінг, холдинг, імідж, спонсор, and forget that English prototypes
also have different meanings. In Ukrainian the word ‘banner’is used in the meaning –
an advertising poster(«рекламнийплакат»), but there are also such meanings as – a
heading(«заголовок»)and a flag(«прапор»).The word ‘brand’ is used in Ukrainian in
the meaning –a type of product manufactured by a particular company under a
particular name, but in English also means – a mark on skin, that was made with a
branding iron(«клеймо»);a piece of burning smoldering wood(«факел»); a
sword(«меч»).
At the same time some of the words have received completely new meanings in
the Ukrainian language. For example the word ‘drive’ in English means – to operate a
vehicle(«керувати автомобілем»), urge or force to move in particular
direction(«заставляти,підганяти,направляти»), to make somebody very angry, crazy
etc.(«злити, бісити, виводити з себе»)and a lot more. But in Ukrainian this word
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means something completely different – passion(«запал, пристрасть»); instinctive
inclination, appeal, attraction(«інстинктивний потяг»).
So we can see that the translator’s false friends can be really confusing,
misleading or completely obstruct the translator from understanding the original text.
So he must always remember that many words, similar in structure or pronunciation,
have more or less meanings in different languages or completely differ in semantic. In
any uncertain situation the translator must use a dictionary to check all possible
meanings of the word.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ
ТЕРМІНОСИСТЕМИ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ
Герасименко Олена Михайлівна, студентка 5 курсу спеціальності 035 «Філологія»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Науковий керівник: Купрікова Світлана Вікторівна,к.пед.н., доцент кафедри теорії
і практики перекладу та іноземних мов СУЕМ

На сьогодні управління ризиками, як галузь стандартизації та засіб
підвищення ефективності роботи підприємства є найбільш актуальним
напрямком діяльності. Ступінь зрілості процесів управління ризиками суттєво
впливає на ефективність та безперервність роботи підприємства. З одного боку,
невизначеність у процесі прийняття рішення породжує ризик, з іншого – шлях до
нових ділових можливостей та в результаті може призвести як до зниження, так і
до збільшення прибутку. За таких умов управління ризиками стає балансуванням
між зазначеними полюсами.
Зважаючи на специфіку розвитку «управління ризиками» в Україні на
сьогоднішній день в країні не сформована власна школа управління проектами, а
діяльність в цій галузі передбачає використання та поширення зарубіжних
підходів, концепцій і понять. В даний час в державі не існує єдиного
національного стандарту; існуючі глосарії включають в себе запозичену
термінологію. Більшість термінів, що не мають чіткого перекладу на українську
мову, часто перекладаються способом калькування, що не завжди є вдалим або
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ускладнює розуміння. Також через недоліки перекладу термінів українською
мовою серед фахівців актуальним є використання термінів мовою оригіналу.
Перенесення надбань міжнародного досвіду з управління ризиками на
терени України є актуальним завданням, яке вимагає перед усім якнайшвидшого
усталення україномовної термінологічної бази.
Метою
дослідження
є
виявлення
закономірностей
перекладу
термінологічних сполучень на матеріалі термінів термінологічної системи
управління ризиками.
У сучасному мовознавстві все більше уваги приділяється лінгвістичному
аналізу спеціальної лексики різних галузей знань. Спеціальна лексика визначає
категорії, поняття, реалії різних галузей знань, методи та прийоми дослідження,
процеси, властивості, параметри. У спеціальній лексиці переважають терміни.
Однією з основних проблем вивчення та осмислення терміну як
лінгвістичної категорії в сучасній лінгвістиці є його визначення. Аналіз
лінгвістичної літератури свідчить про те, що в розумінні даної проблеми у
дослідників немає єдиної думки.
Як мовне вираження спеціальних понять, терміни представляють собою
особливий спосіб репрезентації спеціального знання, необхідного в процесі
професійно-наукової комунікації. Як носії спеціального знання і посередники в
спеціальному спілкуванні, терміни одночасно є найважливішим засобом
зберігання і перетворення термінологічної інформації. Відповідно до цього
термінологію можна вважати своєрідним сховищем професійно-наукової
інформації і найважливішим каналом інтелектуальної комунікації, який має
потужний потенціал терміноутворюючих засобів. Фіксуючи та систематизуючи
професійно-науковий, культурно-історичний і соціальний досвід багатьох
поколінь, термінологія є тією сферою, де особливо яскраво проявляється роль
людини, що діє в мові [1, c. 136].
Залежно від структури терміни англомовної терміносистеми управління
ризиками діляться на прості, афіксальні, складні та терміни-словосполучення.
Для нашого дослідження найбільший інтерес представляють термінисловосполучення через те, що саме вони викликають певні труднощі при
перекладі на українську мову.
Проаналізувавши понад сто термінів словосполучень термінологічної
системи управління ризиками, ми встановили, що між компонентами
термінологічного словосполучення спостерігається атрибутивний зв'язок, де, як
правило, основний компонент знаходиться в препозиції. Для англійської мови
характерним є те, що в якості визначення до опорного іменника можуть
виступати прикметник, іменник, дієприкметник теперішнього часу,
дієприкметник минулого часу та герундій. Однак слід відзначити різноманіття
моделей і двокомпонентних, і багатокомпонентних термінологічних
словосполучень.
Що стосується двокомпонентних термінологічних словосполучень, то
найбільш частотними моделями є:
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N + N (stakeholder management, policy holder, reputation risk, scenario
analysis тощо);
Adjective + N (financial risk, extreme event, holistic approach, indicative
measures тощо);
Participle II + N: (covered bond, expected shortfall, interested party тощо).
Розглянемо першу модель N + N.
В цілому, у подібного роду термінологічних сполученнях опорний
(родовий термін) зазвичай знаходиться у постпозиції по відношенню до
атрибутивному (видового) терміну. Однак в серед термінів ризик менеджменту
спостерігаємо прямо протилежне явище. Так, наступні термінологічні
словосполучення є прикладами прогресивної структури, тобто такими
словосполученнями, де іменник передує модифікуючим компонентам: risk
management – менеджування ризиків; risk criteria – критерії ризикуrisk analysis –
аналізування ризиків; тощо [2, c. 15-19].
У результаті вивчення та аналізу лексичного матеріалу виявлено, що
досить продуктивним способом перекладу англомовних термінів ризик
менеджменту є калькування, тобто буквальний переклад елементів слова з мови
оригіналу. Калькування часто застосовується при перекладі складних за
структурою термінологічних одиниць, а саме композитних термінів та термінівсловосполучень. Часто калькування поєднують з інверсією – зміною порядку
слів відповідно до граматичних норм мови перекладу, наприклад: risk
management – менеджування ризиків; risk criteria – критерії ризику; risk
identification – ідентифікування ризиків. Характерним є і додавання
прийменників в поєднанні з перестановкою компонентів в мові перекладу,
наприклад: risk attitude – ставлення до ризику; risk appetite – схильність до
ризику; risk tolerance – толерантність до ризиків; risk avoidance – ухиляння від
ризику; risk reporting – повідомлення про ризики. Іноді калькування доповнюється
експлікацією – описовим перекладом, наприклад: delta coefficient – коэффициент
дельта – показник відношення ціни опціону до готівкової ціни фінансового
інструменту, що лежить в його основі [3, c. 42-49].
Отже, при перекладі англомовних термінів ризик менеджменту
українською мовою найпродуктивнішими є такі способи: переклад за допомогою
лексичного
еквіваленту,
калькування,
експлікація,
транскрибування,
транслітерація,. Перспектива подальших досліджень вбачається у практичному
застосуванні зазначених способів перекладу та дослідження інших
перекладацьких способів та прийомів.
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теорії і практики перекладу та іноземних мов СУЕМ

У сучасних гуманітарних науках дослідження сутності концепту займає
важливе місце. В останні роки інтерес до дослідження концептів росте, термін
«концепт» еволюціонує.
Різноманіття точок зору на низку проблем, пов’язаних із розумінням
сутності художнього концепту, його структуруванням, методикою аналізу,
говорить, з одного боку, про складність цього явища, а з іншого – свідчить про
те, що теорія художнього концепту знаходиться на стадії формування. У даний
момент відсутність єдиного підходу до методики опису художнього концепту
потребує подальших розробок.
Дослідження художнього концепту є неможливим без аналізу тексту як
цілісної системи, тобто самоцінного естетичного явища. Одним з найважливіших
аспектів є виявлення закономірностей організації мовних засобів у конкретному
художньому тексті та їхня роль у вираженні індивідуально-авторських концептів
світогляду письменника.
Мета нашого дослідження – охарактеризувати засоби вербалізації концепту
“town” у романі Рея Бредбері «Кульбабове вино» та способи їхнього перекладу.
Виявити зміст того чи іншого концепту, а також його лінгвокультурну
специфіку можна за допомогою його концептуального аналізу. Для встановлення
смислового обсягу концепту “town” ми використали схему концептуального
аналізу, запропоновану В. А. Масловою, яка включає в себе такі етапи: 1)
визначення референтної ситуації, до якої належить даний концепт (при
дослідженні художнього тексту ця операція виконується на його основі); 2)
встановлення місця даного концепту в мовній картині світу і мовній свідомості
нації, за допомогою енциклопедичних і лінгвістичних словників, при цьому
словникова дефініція вважається ядром концепту; 3) звернення до етимологіїї і
враховування її особливостей; 4) залучення до аналізу різноманітніших
контекстів (оскільки словникові тлумачення подають лише загальне уявлення
про значення слова, а енциклопедичні словники – про поняття, потрібно
залучити до аналізу найрізноманітніші контексти: поетичні, наукові,
філософські, публіцистичні, прислів’я, приказки тощо); 5) зіставлення
отриманих результатів з аналізом асоціативних зв’язків ключової лексеми – ядра
концепту. Під ядром концепту маються на увазі словникові значення тієї чи
іншої лексеми, а під периферією – суб’єктивний досвід, різні прагматичні
складові лексеми, конотації та асоціації [1, с. 60].
На основі аналізу словникових визначень лексичної одиниці “town” та
аналізу значень з інших джерел, можна виділити наступні базові характеристики
відповідного концепту: 1) густонаселена територія, кількість населення якого
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більша ніж в village (селі), але менша ніж в city (місті); 2) простір мирного
проживання людей, огороджений від зовнішніх небезпек та хаосу; 3) обжитий
простір з різного роду функціями; 4) люди, які живуть і працюють у місті; 5)
міська місцевість на відміну від сільської; 6) тіло міста: вулиці, будинки, площі,
сади, освітлення; 7) безпечне місце.
Тепер звернемося до досліджуваного твору і спробуємо визначити, як
концепт “town” представлений у Рея Бредбері.
Провівши порівневий аналіз, ми можемо стверджувати, що концепт “town”
в рамках досліджуваного твору є об’єднанням тематичних груп town, street,
home, people, ravine, що представлені певними лексичними одиницями: town:
house, tree, dog, part, hill, main street, courthouse, church, roof, library, arcade,
store, тощо; street: house, tree, brick, shadow, wagon, sidewalk, lawn, lights, trolley,
oaks, elms тощо; home: Tom, brother, Grandfather, grandpa, Grandma, mother, mom,
Dad, father, Spaulding, aunt, boarders, house, window, porch, bed, room, door, clock,
kitchen, ice-cream, picture, chair, rocking-chair тощо; people: neighbors, children,
men, women, Lavinia Nebbs, Elmira Brown, Samuel Brown, Bentley, Jonas, Francine,
Helen Loomis, Bill Forrester, Clara Goodwater тощо; ravine: edge, tree, grass, wind,
shadow, frogs, mystery, odor, jungle тощо, які дають можливість визначити “town”
як щось, що включає в себе як місто і все, що в ньому знаходиться, так і його
антитезу – сільську місцевість, та яр зокрема. Разом з тим, це не лише географія,
але і люди, що проживають у містечку, і те, що оточує цих людей. Це природа,
яка оточує людину в усі моменти її життя. Це тварини, які живуть поруч з
людьми. Це будинки, предмети інтер’єру і все те, що створено людиною.
У художньому концепті “town” Рея Бредбері проявляються як
загальномовні ознаки, що збігаються за основною номінантою з існуючими в
американській мовній картині світу концептом-универсалією “town”, так і
абсолютно оригінальні, індивідуальні для творчої манери і авторського бачення
Рея Бредбері естетичні ознаки, яких не існує в мовній картині світу
середньостатистичного носія мови, і джерелом світла, музики та спокою.
Аналіз практичного матеріалу виявив, що найбільш характерними
стилістичними засобами, що використовуються Реєм Бредбері в романі
«Кульбабове вино», є метафори, порівняння, та персоніфікація.
За Кухаренко В. А. метафора будується на спільності в семному складі
двох слів, денотати яких ніяк не пов’язані між собою в реальній дійсності.
Залежно від кількості і характеру об’єктів, з якими людина стикається в
навколишній дійсності, і психологічних якостей даного індивідуума його
здатність виявляти подібне в різному зростає або зменшується. Розвинена уява і
особистий досвід дозволяють зводити в єдиній асоціації вельми далекі одна від
одної реальні об’єкти [2, c. 42-43].
За словником літературознавчих термінів персоніфікація (від лат. persona –
особа і facere – робити) вид метафори: надання предметам, явищам природи та
поняттям властивостей людини, олюднення їх (на відміну від уособлення –
оживлення) [3, с. 314].
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Персоніфікації в романі Рея Бредбері «Кульбабове вино» піддаються і
місто, і предмети, створені людьми.
Місто ототожнюється з людиною, яка спокійно спить у ліжку, вкрившись
ковдрою, її нічого не турбує, і вона розслаблена. Персоніфікуючим контекстом,
який показує, що місто порівнюється з людиною, служить метафора “covered
with darkness” і словосполучення “at ease in bed”. Близькість дієслова to cover –
який має досить широке значення, а одним з його визначень є: to place something
over or in front of something in order to hide or protect it [49] і слова bed, яке
головним чином визначається як “a piece of furniture on or in which to lie and
sleep”. Слово town є об’єктом, якому приписуються дії «бути покритим» і «бути
в ліжку». А дані дії здійснюються людиною, в цьому і полягає персоніфікуючий
контекст. Словосполучення “at ease” теж визначається в словнику як дія
притаманна живій істоті, особливо людині: “relaxed and confident and not nervous
or embarrassed”.
Таким чином, можна зробити висновок, що в роботах Р. Бредбері “town”
багатоликий і різноманітний, а його смисли не обмежені тільки словниковими
значеннями.
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Науковий керівник: Кузнецов Сергій Іванович, доктор біологічних наук, професор

Здорова людина не завжди цінує своє здоров'я, свій спосіб життя.
Перебуваючи постійно в русі, люди часом не займаються фізкультурою або
спортом, вважаючи, що руху за день цілком вистачає організму для нормального
функціонування. Але як тільки відбувається збій і людина втрачає можливість
рухатися, відразу виникає маса проблем.
Не варто говорити тут про основні захворюваннях, але різке обмеження
рухливості приносить проблеми зовсім іншого роду. Це і обмеження рухливості,
яке тягне за собою збої в роботі організму, дистрофію м'язів, депресивний стан,
який може погіршуватися в міру збільшення нерухомого способу життя. Саме
тому медики, організації інвалідів, громадські діячі, представники
управлінського апарату намагаються зробити все, щоб залучити людей з
обмеженими можливостями в активне життя.
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Крім залучення такої категорії людей до підприємницької діяльності,
велике значення має створення умов для занять людей з обмеженими
можливостями вправами для того, щоб поліпшити фізичний і психологічний
стан людини, показати, що життя незакінчується в інвалідному кріслі або при
іншій формі обмеження рухливості.
Фізкультурно-оздоровчі майданчики і споруди проектуються і будуються з
урахуванням специфічних особливостей і потреб дітей:з ураженням опорнорухового апарату, з дефектами зору,з дефектами слуху.[1]
Відмінності спортивних майданчиків для дітей з обмеженими
можливостями від звичайних.
Вуличний спортивний майданчик для людей з обмеженими можливостями
призначений для декількох категорій інвалідів. Вони повинні використовуватися
і для загальної підготовки, яка включає:вправи для поліпшення рухливості
суглобів,для збільшення м'язової сили, поліпшення координації, розвитку
витривалості.
Другий комплекс вправ включає в себе заняття активними іграми,
призначеними для зміцнення організму, відновлення поліпшення загального
психологічного стану організму.
Для занять в загальній групі для зміцнення витривалості, гнучкості,
рівноваги і рухливості для кожної людини необхідно не менше 4м2 площі, що, в
принципі, однаково і для здорових людей. А ось для інвалідів по зору площа на
одну людину потрібно збільшити до 6м2.
Для занять на спеціальних спортивних тренажерах і снарядах, таких
як:поручні, паралельні бруси, дзеркала для контролю ходьби, кільця,поперечини,
спеціальні лави, гірки, сходи з пандусами, підлоговий батут, дошка для
балансування, низькі гімнастичні колоди.
Повинні бути створені спеціальні зони, в яких враховуються специфічні
обмеження інвалідів.[2]
Технічні особливості спортивних майданчиків для інвалідів
Тренажери на відкритому повітрі від виробника можуть бути металеві,
дерев'яні або пластикові. Загальні вимоги до виробництва тренажерів для людей
з обмеженими потребами такі ж, як і для інших людей, що тренуються на них.
Метал повинен бути зачищений і пофарбований в кілька шарів спеціальної
волого стійкою фарбою. Зварні шви повинні бути зачищені до блиску, щоб не
було ніяких зазубрин. Дерево має бути відшліфоване і покрито декількома
шарами фарби. Всі пластикові повинні бути зачищені від зазубрин, а з краю
зашліфовані, щоб не було можливості порізати руку.
Вуличний спортивний майданчик для інвалідів повинний мати набагато
більшу площу, так як необхідно враховувати площу самого тренажерного
снаряда, площа зони безпеки, майданчик для підходу, де можна залишити
крісло-коляску. В результаті виходить не менше 6м2 на кожен тренажерний
снаряд.
В Україні для активного відпочинку і занять ігровими видами спорту,
розробленими спеціально для людей з обмеженими можливостями можна

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

236

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

використовувати звичайні ігрові майданчики, тільки там повинна бути
розширена зона безпеки.[3]
Якими повинні бути спортивні майданчики для дітей з обмеженими
можливостями?
На перший погляд, дитячий ігровий майданчик для дітей-інвалідів не
відрізняється від звичайної. Але пристрій такої спортивно-ігрового майданчика
відрізняється збільшенням рівня безпеки доступності для всіх категорій дітей з
обмеженими можливостями. Всі ігрові зони повинні бути оснащені
спеціальними кріпленнями і пандусами, щоб дитина могла зафіксувати коляску,
якщо він катається на гойдалці або каруселі. Всі ігрові зони повинні бути
влаштовані так, що до них можна було безперешкодно під'їхати на візку.
Будиночки зроблені таким чином, щоб коляска могла заїхати всередину, а
пісочниця піднята настільки, щоб в колясці можна було до неї під'їхати і грати
без обмежень. Також можна встановити баскетбольний щит на невеликій висоті,
організувати ігрову зону для занять міні-футболом та іншими спеціальними
заняттями, що сприяють розвитку фізичної активності. Присутність на
майданчику звичайних дітей роблять позитивний вплив на всіх, розвиваючи
активність і комунікабельність, щоб діти з обмеженими можливостями не
відчували себе обділеними.[4]
На сьогоднішній день, в місті Черкаси, на жаль не має дитячого
майданчика для дітей з обмеженою можливістю, тому в цьому році, в
магістерській роботі, пропонується оформлення дитячого майданчика для дітей з
обмеженою можливістю в місті Черкаси.
Література
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
МОЛОДШОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
ШКОЛІ
Буденчук Катерина Василівна, студентка 5 курсу спеціальності 014 «Середня
освіта. Англійська мова»
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Науковий керівник: Галапчук-Тарнавська Олена Михайлівна, к.ф.н., доцент,
доцент кафедри англійської філології

Сучасна освіта України є орієнтованою на особистість учня. Всі педагоги
усвідомлюють важливість залучання учнів до процесу навчання, для того щоб
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воно було активним і продуктивним. Якщо ми навчаємо учнів, заохочуючи їх
задавати питання й шукати відповіді, застосовувати отримані знання для
розв’язання завдань і проблем, а також слухати один одного й обговорювати ідеї
чемно й конструктивно, то навички, що вони отримають у такому навчанні
знадобляться їм у житті.
Зазвичай ми ставимося до процесу мислення так, ніби це щось саме собою
зрозуміле та природнє – як дихати чи кліпати очима. При цьому більшість з нас
майже не використовують можливості, які закладені в цій дивовижній людській
здатності, саме цим і зумовлена проблематика дослідження. Насправді ж
мислення можна і навіть необхідно постійно вдосконалювати/тренувати, так як
тренуються, наприклад, спортсмени чи музиканти. Бо людина – єдина істота в
світі, яка може мислити критично. І саме школа – це ідеальне середовище для
навчання та розвитку такого мислення[1].
Критичне мислення - це мислення вищого порядку, яке спирається на
інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та
діяльності інших [3].
Критичне мислення – це самостійне мислення, в якому початковим етапом
є інформація. Вона починається з запитання і будується на базі ствердження. Ця
технологія дає можливість визначати і ставити особливу мету, підтримати
активність на уроці, викликати продуктивну дискусію, сприяє тому, щоб учні
самостійно могли будувати і ставити запитання, допомагає висловлювати власну
думку, підтримує мотивацію до читання, виховує повагу до думки іншого[4].
Мета сучасної шкільної освіти полягає не у наданні інформації учням, а
саме у навчанні правильно користуватися нею і фільтрувати її. У сучасному
інформаційному світі життєво необхідним є розвиток навичок і умінь мислення,
які дають змогу адекватно оцінити проблемну ситуацію і сформувати найкращу
стратегію для її вирішення - саме у цьому полягає суть критичного мислення.
Розвиток критичного мислення стає найважливішим компонентом сьогодення,
оскільки живемо ми в часи інтенсивних політичних, соціальних та економічних
змін, коли здатність пристосуватися до такого шаленого ритму просто
унеможливлюється без ефективного вирішення проблем, значна частина яких
цілком не передбачувана.
Метою дослідження є розкриття сутності та особливостей розвитку
критичного мислення, а також виявлення прийомів, технологій та методів
використання критичного мислення на уроках англійської мови.
Сьогодні критичне мислення активно використовується на уроках у
загальноосвітніх школах, причому для учнів найбільш ефективним є
застосування елементів критичного мислення у традиційні шкільні дисципліни.
Зрозуміло, що навчальна програма з кожного предмету має свої
особливості, пов’язані зі специфікою предмету, так само як є різними
підручники, засоби навчання, вчителі, інтереси, здібності різних учнів. Однак
існують навчальні процеси, що обумовлені внутрішньо притаманними будь-якій
програмі можливостями, вони пов’язують шкільні предмети з розвитком
мислення і з життям поза школою, підвищуючи таким чином рівень критичної
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рефлексії. Коли такий підхід моделюється і реалізується вчителемпрофесіоналом, ми маємо початок школи дійсно орієнтованої на розвиток
дитини [2].
У результаті дослідження ми бачимо, що навчивши учнів критично
мислити, вони дивляться на ту чи іншу ситуацію з різних сторін,аналізують її та
задумуються: Чому так? Як це трапилось? Як можна це вирішити? і Що потрібно
зробити для вирішення цієї ситуації? Критично мислячи, учні не кажуть що
проблему вирішити не можливо, а відразу шукають шляхи її вирішення.
Критичне мислення активізує роботу учнів та гармонійно розвиває у них
різнобічну особистість. Методики критичного мислення виробляють уміння
працювати в парах, малих групах, швидко та якісно опрацьовувати тексти,
гнучко входити в ситуації. [1].
Отже, критичне мислення – це не просто мисленнєвий процес, подібний до
логічних, аналітичних, креативних та інших процесів мислення. Це мислення,
яке дає змогу не лише аналізувати, робити власні висновки, бачити різні сторони
проблеми,різні шляхи її розв’язання і т.д., а й шлях мислення, який дає змогу
висловити свою позицію, своє бачення ситуації і також показати свою
особистість, свою універсальність.
Від ступені розвитку критичного мислення в учнів залежить позиція
підростаючого покоління школярів, адже майбутнє напряму пов’язане із вмінням
мислити, аналізувати, робити висновки і фільтрувати весь об’єм інформації, яку
ми сприймаємо кожного дня. Критичне мислення – це ключ до нашого майбуття
і лише в наших силах його збудувати: чи то виховавши відповідальність,
толерантність, високу мораль, які напряму вкладає критичне мислення, чи то
зруйнувавши наші життя ніглістичністю і егоцентризмом, які є потенційно
руйнівними силами для майбутнього суспільства.
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Алейніков Олексій Олександрович, курсант 2 курсу спеціальносты «Судномеханік»
Дунайський інститут Національний університет «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Котляр Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Стаття присвячена вивченню проявів стресу у курсантів під час
екзаменаційної сесії. Під екзаменаційним стресом ми розглядаємо стан
психічного напруження, що виникає у курсантів в процесі навчальної діяльності,
безпосередньо перед іспитом, тобто коли курсанти перебувають в найбільш
складних, важких умовах і обставинах.
Для розуміння природи навчального стресу необхідно звернутися до
визначення стресу як такого. На думку В. А. Бодрова, стрес є функціональним
станом організму і психіки, якому властиві значущі порушення поведінки
людини і його біохімічного, фізіологічного і психічного статусу в результаті
впливу на нього будь-яких екстремальних факторів природи (небезпеки, загрози,
складності або шкідливості умов життєдіяльності). Стрес є складним
феноменом, що зачіпають як фізіологічну, так і психологічну сторони
реагування. Психологічний стрес можна визначити, як форму відображення
суб'єктом екстремальної ситуації, в якій він знаходиться. Особливості
відображення залежать від параметрів процесів діяльності (наскільки вони
значущі для особистості, їх тривалість та інтенсивність), які визначаються
поставленими цілями. Стрес є постійною частиною життя людини, і не можна
вважати його строго негативно або позитивно впливає на життєдіяльність і
самопочуття. Кожній людині властивий індивідуальний рівень чутливості до
стресу, при досягненні якого стрес сприятливо впливає на продуктивність, і при
перевищенні якого стрес стає деструктивним. Також слід відзначити те, що
хронічний стрес низької інтенсивності більш негативно впливає на здоров'я
людини, ніж інтенсивний, але короткочасний стрес. У зв'язку з цим проблема
навчального стресу особливо актуальна, тому що в залежності від форми і
напряму навчання, цей вид стресу по-різному відбивається на курсантів. На
даний момент не існує цілісного визначення навчального стресу, проте можна
виділити характеристики, які його визначають. Захаренко Т. А. та Кулько Е. І.
говорять про те, що навчальний стрес виникає тоді, коли студент відчуває
напругу, викликане різними вимогами, і не може з ним впоратися в силу того, що
ці вимоги перевершують його пристосувальні ресурси. Факторами, що
визначають виникнення навчального стресу є недостатньо якісний сон,
несприятливі фізичні умови навчання, наявність у курсанта заборгованостей і
погану успішність, низько розвинені навички раціонального планування і
розподілу часу, надмірна навчальне навантаження, невиконання або некоректне
виконання завдань, незадоволеність обраною професією, втрата інтересу до
навчальної діяльності або яким-небудь її компонентів, конфлікти з
однокурсниками і викладачами.
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Особливим фактором виникнення навчального стресу є екзаменаційна
сесія. Це пояснюється значним зростанням навантаження в цей період, що
провокує фізичний та інтелектуальний напруга. Стрес в даному випадку
з'являється через обмеження часу і необхідності переробки великого обсягу
інформації, порушень звичного режиму роботи і відпочинку, невпевненості в
своїх знаннях, переоцінки значущості іспиту. До цих факторів можна додати
мінімальну або обмежену рухову активність, порушення режиму сну і емоційні
переживання. При екзаменаційному стресі відбувається мобілізація організму, а
з фізичної сторони проявляються такі симптоми: загальне нездужання, перепади
артеріального тиску, почастішання серцебиття, нудота, поглиблення і
почастішання дихання, напруження м'язів, в рідкісних випадках - виникнення
алергічних реакцій. З боку емоційної сфери проявляються тривога, паніка,
розгубленість, пригніченість, дратівливість, а з боку когнітивної сфери погіршення пам'яті і здатності до концентрації уваги, неприємні спогади про свій
або чужий екзаменаційний досвід, думки про негативні наслідки невдачі в іспиті.
З поведінкової сторони екзаменаційний стрес проявляється в небажанні
готуватися до іспиту, збільшенні вживання кофеїну у напоях. Велику роль у
здоланні навчального стресу грає стресостійкість курсантів. Під стресостійкістю
розуміється сукупність особистісних якостей, обумовлених особливостями
діяльності особистості, які дозволяють їй впоратися з інтелектуальними,
вольовими й емоційними перевантаженнями. На думку Церковський А. Л., серед
курсантів поширена негативна динаміка ставлення до навчальної діяльності, і
зниження рівня їх стресостійкості є однією з причин цього явища.
А. Л. Церковський також встановив, що курсанти з високим і середнім рівнем
стресостійкості мають помірну ситуаційну й особистісну тривожність. Автор
підкреслює важливість і необхідність наявності оптимального рівня тривожності
у курсантів при організації ними своєї навчальної діяльності.
Було також встановлено, що курсанти, що володіють низьким рівнем
стресостійкості і деструктивними стратегіями подолання стресу, знаходяться в
групі ризику формування адиктивної поведінки і втечі в непродуктивну
активність. А при високому рівні стресостійкості неадекватні форми подолання
стресу використовуються рідше, і в цілому, стресостійким людям властивий
більш здоровий спосіб життя.
Таким чином, навчальний стрес у курсантів складається з безлічі факторів,
однак слід підкреслити те, що особливу роль в його формуванні відіграє
особистісна змінна. Крім цього, дослідження цього явища не є комплексними, і
на їх основі складно зробити однозначні висновки. Однак можна говорити про
те, що тривалий стрес, як у навчальній, так і у позанавчальній діяльності
негативно позначається на здоров'ї та самопочутті курсантів.
Екзаменаційний стрес являє собою форму психічного стресу, яка часто
зумовлює екзаменаційний невроз і виступає безсумнівним психотравмуючим
фактором. Навчальний процес характеризується нерівномірністю розподілу
навантажень і їх збільшенням під час екзаменаційної сесії і це є випробуванням
для всіх курсантів. Курсанти, стикаючись з новими методами навчання у ВНЗі,
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які значно відрізняються від шкільних, і вимагають більше самостійної роботи у
навчанні, не завжди справляються з таким навантаженням. При цьому курсантам
необхідно самостійно планувати свій навчальний і вільний час, самостійно
розраховувати бюджет і т.д. Особливо важко курсантам першокурсникам. З
одного боку, вони повинні відразу включитися в напружену роботу, що вимагає
застосування всіх сил і здібностей, з іншого саме по собі подолання новизни
навчальної роботи вимагає великих витрат сил організму. Труднощі у курсантів
в подоланні нової системи навчання, проблеми з матеріальним становищем часто
супроводжуються нервовим напруженням, зайвої дратівливістю, млявістю,
зниженням вольової активності, занепокоєнням. При цьому треба враховувати,
що науково-технічний прогрес призводить до значного зниження рухової
активності, що також веде до високої стомлюваності, виникнення ряду
хронічних захворювань. На сьогоднішній день існує безліч підтверджень того,
що хронічний стрес є супутником студентського життя, цьому сприяє щоденна
напруга через брак часу і зусиль в спробі впоратися з робітниками і домашніми
проблемами. Стрес, який відчувають студенти, може позначатися на якості
навчання, засвоєнні і аналізі знань, перешкоджаючи успішності. У свою чергу,
труднощі з успішністю також створюють дискомфорт, в результаті чого
загальний стрес посилюється, що призводить до підвищення рівня
захворюваності в даній віковій категорії.
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Практично будь-яка компанія у процесі свого створення і розвитку
стикається з такими важливими аспектами діяльності з управління персоналом,
як підбір, оцінка, навчання та мотивація персоналу, і не тільки стикається, а й
активно розвиває ці напрями.
У різних компаніях процес ознайомлення нового співробітника з посадою
здійснюється по-різному. Для прикладу, цей процес можна порівняти з тим, як
батьки вчать дітей плавати.
Як правило, проблеми адаптації персоналу стосуються всіх компаній без
винятку, але залежно від фази розвитку організації – чи створюється вона щойно
чи розвивається і розширюється – вони можуть бути найменш або найбільш
значущими і першочерговими.
Що ж являє собою процес адаптації нових співробітників на підприємстві і
що потрібно зробити для того, щоб максимально оптимізувати його і полегшити?
Для початку розберемося, що ж означає сам термін «адаптація», які почуття
виникають у нових співробітників, що прийшли на роботу в компанію, а також у
постійного персоналу та організації в цілому. Цей термін відображає той стан,
який відчуває кожен, потрапляючи в нове, чуже , невідоме середовище. У першу
чергу це дуже сильний стрес, який частіше відчувається на підсвідомому
рівні. Будь-які негативні емоції, що з'являються на початку роботи, можуть
негативним чином позначитися на всій подальшій діяльності. Якщо людина все
ж намагається залишитися і адаптуватися на підприємстві, то негативні емоції
погано позначаються на мотивації працівника і, як наслідок, продовжують період
адаптації, лише після якого співробітник почне ефективно працювати в
колективі.
Найчастіші причини, з якими стикається новачок під час виходу на роботу,
що негативно впливають на співробітника, аж до рішення покинути організацію:
несумісність з іншими співробітниками;
невдоволення стилем керівництва;
невиправдані уявлення про діяльність організації;
втрата «ілюзій» щодо організації;
нерозуміння працівником вимог, які йому висуваються;
висока інтенсивність і складні умови праці на новому місці;
розбіжність між очікуваною і фактичною оплатою праці.
Для розробки оптимальних програм адаптації важливо враховувати
фактори, які стосуються специфіки організації з одного боку і категорії нових
співробітників, на яких програма орієнтована, – з іншого. До специфіки
організації належать особливості діяльності компанії.
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Співробітники поділяються на молодих фахівців, що мають в основному
тільки теоретичні знання про робочий процес, і професіоналів з практичними
знаннями і суттєвим досвідом роботи в інших організаціях.
Тому підготовка до запуску адаптаційного механізму починається з
визначення наявних знань і навичок, оцінки досвіду роботи, з'ясування рис
характеру нового співробітника, а потім для кожного новачка бажано розробити
індивідуальну програму заходів щодо отримання необхідних знань і навичок, які
новий співробітник повинен засвоїти – з урахуванням особливостей робочого
місця і посади.
Процес адаптації включає в себе наступні аспекти:
організаційна адаптація;
соціально-психологічна адаптація;
професійна адаптація.
Показником успішно проведеного процесу адаптації персоналу і введення
його на посаду є успішне виконання роботи. Наскільки ефективними виявилися
відбір кандидатів і проходження ними програми адаптації, можна визначити з
низки простих критеріїв.
Критеріями адаптації для управлінського персоналу можуть бути:
виконання посадової інструкції;
якість виконаної роботи;
кількість виконаної роботи;
дотримання стандартів часу (норм часу і обслуговування);
враження на людей;
здатність влитися в колектив;
зацікавленість у роботі;
інтерес до підвищення кваліфікації та службового росту;
дотримання філософії організації;
задовільна оцінка якості трудового життя.
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Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Котляр Людмила Іванівна, канд. психол. наук, доцент, доцент
кафедри гуманітарних дисциплін ДІ НУ «ОМА»

Реалізація в професії, трудова діяльність є важливою складовою нашого
життя, провідним чинником нашої самореалізації. Цікаво, що за результатами
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досліджень у середньому ми працюємо близько десяти років свого життя. Багато
чи мало це? Напевне, відповідь насамперед залежить від того, наскільки вірним
виявився наш професійний вибір. Саме тому питання щодо ролі переконань у
професійному становленні особистості є досить актуальним.
Отже, переконання – це усвідомлені і обдумані вірування, що виконують
роль життєвого орієнтира для людини[3].Іншими словами, це наша упевнена віра
у щось. Коли ж убатл «очікування–реальність» життя вносить корективи,
відбувається деструктуризація системи базисних переконань. Нагадаймо, до
останніх науковці зокрема відносять сприйняттяособистістю доброзичливості–
ворожості оточуючого світу, його справедливості, а також цінностіта значущості
власного «Я»[1, с. 155]. Крах базисних переконань – це завжди травма,
психологічна, особистісна, соціальна. Подолати її можливо лише за умови
відновлення базисних переконань.
Професійний вибір – це проблема не лише особистості, але й соціуму в
цілому. Ми погоджуємося з Н. Разумовською, що уникнути помилок у цьому
процесі допоможе спеціальна процедура вивчення ймовірної схильності
особистості до оволодіння спеціальністю, досягнення нею рівня майстерності та
успішного її виконання[4, с. 43]. Безперечно, в даному контексті неабиякої ваги
набуває профільне навчання в старших класах закладів загальної середньої
освіти. За правильної його реалізації більш усвідомлений вибір старшокласникам
допомагають зробити не лише вчителі-предметникиі класні керівники, але й
шкільні психологи і соціальні педагоги. Варто наголосити, мова йде не про вибір
за молоду людину (згадаймо цілі покоління, коли остаточну крапку у виборі
професії для своєї дитини ставили батьки), а саме підтримку в усвідомленні
молодою людиною вірності свого, власного, вибору. На необхідності
моделювання в освітньому процесі педагогічних ситуацій як засобу розвитку
вольових якостей особистості наголошує Л. Котляр [2,с. 141].
Але реалії сучасного життя переконують, що переважна більшість молоді
йде в цьому процесі навмання, керуючись у виборі професійного життєвого
шляху переконаннями, які нерідко є проекцією суспільних стереотипних
штампів.
У ході вивчення питання нами було проведене дослідження переконань у
молодих людей, які вирішили пов’язатисвою долю з морем. До опитування були
залучені курсанти І–ІІ курсів та абітурієнти-відвідувачі підготовчих курсів.
Вибір респондентів здійснений невипадково. За нашим задумом до
інтерв’ювання були запрошені молоді люди, які знаходяться на шляху
визначення або роблять перші кроки в реалізації своїх життєвих прагнень.
Свідомою є наша відмова від залучення до опитування курсантів старших курсів,
адже значна частина з них вже приступила до практики, а отже по суті вже не є
майбутніми фахівцями морської галузі. Одним з основних переконань опитаних,
котре сміливо можна віднести до визначальних у виборі майбутньої професії –
це переконаність у грошовій прибутковості роботи в морській галузі. На цьому
наголошують 100% опитаних. Вважаємо за доцільне конкретизувати. Думки
щодо застосування накопичених грошових ресурсів різняться: для одних – це
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спроможність зробити своє життя більш комфортним, а можливості задоволення
потреб власних і своєї родини ширшими; для інших – це варіант за кілька років
зібрати капітал для реалізації своїх життєвих планів в інших сферах, навіть із
кардинальною зміною професійного вектору.
Наступним переконанням – «я зможу побачити світ, інші країни та інші
культури» – керувалось 72% респондентів. Відповідно 20% вважають, що робота
на морі дозволить їм задовольнити свою потребу в самотності (в кількох
анкетах – потребу в необхідності відпочити від свого найближчого оточення).
Для 8% – їхня професійна реалізація в морській галузі – це цінна мовна
практика.
Зважаючи на усталений у суспільній свідомості статус нашого населеного
пункту як міста моряків, чималий відсоток інформантів (47%) при виборі
майбутньої професії керувались переконанням, що вони зобов’язані/хочуть
продовжити сімейну династію моряків. 28% інтерв’юйованих обирали майбутніх
фах за методом «від супротивного» – тобто навпаки намагались не дублювати
життєвий шлях рідних. 25% опитаних взагалі не сприймали родинні професії за
аргумент.
Проведене дослідження спонукає до таких висновків.По-перше,
переконання майбутніх фахівців морської галузі багато в чому відповідають
загальним уявленням про професію моряка: гроші, світ, романтика… Але
об’єктивна дійсність нерідко травмує невідповідністю омріяним переконанням.
Ось тут, на нашу думку, і криється відповідь як запорука життєвого успіху. Над
переконаннями необхідно працювати. При чому, це робота насамперед на
довгострокову перспективу. Адже ті індивіди, які спираються на власні
позитивні переконання, у процесі подолання травмздатні приймати підтримку
оточуючих, а власне «Я» позиціонувати навіть стійкішим, аніж до травми (як у
славнозвісному «що нас не вбиває – робить сильнішими»). Молоді в сучасному
світі необхідно бути сміливою в рішеннях, безстрашною в помилках, стійкою в
переконаннях. А цього можна досягти через самопізнання і саморозвиток.
Література
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НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНОМУ МОВЛЕННІ
Шкляренко Макар Віталійович, учень 10 класу, кандидат у дійсні члени МАН
відділення української філології та мистецтвознавства ЗНЗ «Школа екстернів»
Науковий керівник: Вельбовець Галина Григорівна, канд. філол. наук,
Курінчук Лариса Андріївна, викладач української мови та літератури

Здавна суперечки з приводу доцільності використання слів іншомовного
походження точилися навколо лексики, що не вносила нічого нового в мову,
тобто неусвідомлених запозичень. Певні модні мовні естетичні смаки належать,
наприклад, до переконливих соціально-психологічних факторів іншомовних
запозичень, де є спроба надати мовленню оригінальності, притаманноїмолодому
поколінню.З іншого бокуконтакти мов та культур мають як результат
знайомство та обмін з новими ідеями, поняттями, предметами, явищами.
Іншомовні запозичення є продовженням мовленнєвого акту в зв’язку з
поліглотством в усному, письмовому, мережевому сучасному мовленні. Наразі у
ЗМІ спостерігається тенденція до неконтрольованого використання запозичень,
оскільки соцмережеве мовлення не вимагає редагування. Однак вилучити їх з
тексту чи замінити синонімами неможливо, оскільки замінників новітнім
термінам просто не існує. Іншомовні запозичення використовуються: 1) у
прямому та переносному значенні у зв’язку зі складністю перекладу;
2) навмисне, з метою змалювання культури; 3) з метою розважити аудиторію;
4) задля пародіювання; 5) як етикетні та повсякденного вжитку запозичення [2].
Індустрія шоу бізнесу також зручна сфера бунтарів, що прагнуть
самовираження, де завжди знайдеться вільне місце для іншомовних запозичень.
Реп, хіп-хоп, блюз, реггі, фанк, джаз – теж є словами запозиченими. Особливим
попитом користуються перейняті разом з напрямами англійські слова.Серед
запозичень, що найчастіше зустрічаються у текстах пісень словосполучення і
вирази, що відсилають слухача до соціолінгвістичних реалій країни, в якій ця
мова використовується. Показові слова допомагають перенести відповідні
емоції, асоціації під час згадки про країну чи її мову.
Так само іншомовні запозичення вживаються для створення враження
знавця культури окремої держави чи сучасних світових трендів. Більшість з
них – власні назви: моделі автівок, імена часто згадуваних у ЗМІ особистостей,
назви команд, соціальних мереж, міст, розрекламовані назви продукції і товарів,
музичних напрямів тощо. Використання арсеналу іншомовних запозичень
спостерігається серед українських сучасних виконавців таких як «Бумбокс»,
«Глава 94», «Pivnich», «Центра», «Олдскульний ніндзя», «Ціна ритму», «Тулим»,
«Танок на Майдані Конго», «Вхід у змінному взутті», «VovaZiL’vova»,
«QUANT», «RIZUPS» тощо.До найчастіше вживаних запозичень належать:
Facebook, Yoda, MTV, King Kong, Rolls Royce, Miami, Lamborghini, Ferrari. Nike,
Bently, Chicago Bulls, Instagram, Twitter, PC, Audi, Superman, Range Rover, Dior,
Mercedes, iPod, Terminator, Disney, Lincoln, NASA, Wikipedia, Maserati, Las
Vegas, Vuitton, Punch, Hype, Flow, cash, clip, club, freestyle, hardcore, O.K., singl,
yeah та інші. Більшість з них – власні назви: моделі автівок, імена часто
загдуваних у ЗМІ особистостей, назви команд, соціальних мереж, міст,
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розрекламовані назви продукції і товарів, імена кумирів окремих музичних
напрямів тощо.
Завдяки новим технологіям популярною стала онлайн-освіта, де іншомовні
запозичення «зустрічають» «слухачів» курсу прямо з назви українських
навчальних проектів: Prometheus, EdEra, інтерактивне навчання, інші.
Надзвичайно багато іншомовних запозичень у сферах бізнесу (англ. business –
діло), піар (англ. PR public relations – зв'язки з громадськістю) і маркетингу (англ.
marketing – діяльність на створення попиту). До новітніх запозичень такого типу
належать: start up – початковий проект сталого бізнесу; СЕО (Chief Executive
Officer) – генеральний директор; customer development –пошук клієнта; breakeven-point – точка беззбитковості, коли доходи перевищують розходи, revenue –
грошовий потік; customer retention – коефіцієнт утримання клієнта; B2B (Business
to Business) – ринок з клієнтом організацією; В2С (Business to Customer) – бізнес
для споживачів тощо. А також: фандрейзінг – залучення ресурсів, фандінг –
фінансування бізнесу, опціон – альтернативний засіб розрахунку, імпакт – вплив
діяльності компанії на суспільство, пітчінг (англ. pitch – виставити на продаж) –
коротка презентація, тізер (англ. teaser – дражнилка) – зацікавлююче
повідомлення.
Особливу групу складають слова«нео» неологізми, що креативно входять у
мовлення і видозмінюються завдяки незвичайним процесам у світі. Їх можливо
було б розділити на дві групи: ті що утворюють нові значення і омоніми вже
наявних. До таких належать «скримити» /«скримзити» (у двозначному
розшифруванні: нім. krimmen – «прибрати до рук» та півострів Крим), «смомбі»
(від смартфон і зомбі), «емодзі» (утворене від піктограми «обличчя зі сльозами
радості»), «ридактор» (той, що ридає) [3] тощо.
Отже, запозичені слова є яскравим джерелом збагачення мови, вони
входять у вжиток разом з новизною явищ і понять, поповнюють синонімічний
ряд, увиразнюють лексику.
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Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Науковий керівник: Бешок Тетяна Віталіївна, к. пед. н.,доцент кафедри теорії і
методики дошкільної та початкової освіти

У сучасній науці казці надається велике значення, завдяки якому
відбувається виховання та навчання дошкільників у сім'ї та закладі дошкільної
освіти, закладаються основні норми поведінки особистості дитини в суспільстві,
вони вчаться поважати вихователів, батьків, людей похилого віку, виховується
любов та турбота до природнього середовища. На думку В.О. Сухомлинського:
«Казка невіддільна від краси, сприяє розвиткові естетичних почуттів, без яких
неможливе благородство душі, щира чуйність до людського нещастя, горя,
страждань. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. І не
тільки пізнає, а й відгукується на події і явища навколишнього світу, виявляє
своє ставлення до добра і зла. З казки бере дитина перші уявлення про
справедливість і несправедливість» [2, с. 177].
Казка відома дітям з дошкільних років. Її привабливість – у сюжетності,
таємничості, фантастичності. Неможливо уявити дитяче мислення без казки,
живої, яскравої, яка засвоюється свідомістю, почуттями людини як певної
сходинки людського мислення.
Діти з захопленням грають у вовків і лисиць, з любов'ю готують маскарадні
костюми зайців і півників, а на дитячих ранках з інтересом відтворюють повадки
улюблених казкових персонажів. Однак це не може служити підставою для того,
щоб вважати, що учні розуміють специфіку казки як літературного жанру.
Звичайно, від них не слід домагатися наукового визначення казки, адже діти не
усвідомлять його змісту, хоч, можливо, й запам'ятають формулювання. У
початкових класах йдеться лише про набуття загального уявлення про казку і її
відмінностей від інших творів. Але це не означає, що казка не є повчальною. як
було розглянуто вище, казка гарно впливає на дитину у будь-якому віці.
Важливою рисою казкового епосу є яскраво виражена дидактична
спрямованість казок. Це своєрідна історія життя, яка у доступній формі несе
дітям історичну правду, інформацію про історію життя українського народу.У
М.Горького є таке цікаве спостереження: «У світі немає нічого, що не може бути
повчальним» – немає і казок, які не утримували б у собі матеріал «дидактичний»,
«повчання» [2, 29]. З ним не можна не погодитись. Справді, хто б у казці не діяв,
його вчинки зрозумілі дорослим і дітям. Методика рекомендує скористатися
повчальністю казок.
Із казкою молодший школяр ознайомлюється ще у дошкільному віці, у
ранньому дитинстві. У 1-4 класах казка для учнів відкривається як жанр
народної, а пізніше й літературної творчості, відмінний за певними
специфічними ознаками від інших творів. Діти охоче читають казкові пригоди,
тому вчитель має використати це бажання для розвитку їхніх пізнавальних
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інтересів та формування народознавчих понять, для подачі знань про побут,
звичаї народу, його морально-етичні та естетичні якості, почуття та уявлення
українського етносу. У 5-7 класі діти вивчають композицію казок,
обґрунтовують дії персонажів на більш підходящих до їх віку казках.
Література
1. Програма розвитку і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кол.
Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В. – Університет, 2012.
2. Сухомлинський В. – «Серце віддаю дітям».

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДИТИНИ
Пилипака Тетяна Вікторівна, магістрантка 2 курсу спеціальності 012 «Дошкільна
освіта»,
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Науковий керівник: Бешок Тетяна Віталіївна, к. пед. н.,доцент кафедри теорії і
методики дошкільної та початкової освіти

Сучасні діти живуть і розвиваються в епоху інформатизації. В умовах
мінливого життя від людини вимагається не тільки володіння знаннями, але і в
першу чергу вміння здобувати ці знання самому і оперувати ними, мислити
самостійно і творчо. Ми хочемо бачити наших вихованців допитливими,
товариськими, які вміють орієнтуватися в навколишньому середовищі,
вирішувати виникаючі проблеми, самостійними, творчими особистостями. Саме
тому пропонуємо з метою активізації пізнавального інтересу дитини
впроваджувати проблемне навчання.
Концепція проблемного навчання почала активно розроблятися у другій
половині ХХ століття, а проте її не можна назвати новітньою, оскільки вона має
свої першовитоки ще в ідеях античних мислителів (наприклад, так званий
«сократівський метод»). За кордоном ідейним засновником відповідного
напрямку вважається відомий американський філософ, педагог і психолог
Дж. Дьюї, який обґрунтовував принцип прагматизму (практичної доцільності) в
усіх сферах людського життя. На становлення проблемного навчання також
вплинули ідеї гештальтпсихології про необхідність розвитку продуктивного
(«розуміючого») мислення. А розробкою його положень вже як цілісної
психолого-педагогічної концепції, починаючи з 60-их років ХХ століття,
займалися Ю. К. Бабанський, І. Я. Лернер, О. М. Матюшкін, М.І. Махмутов,
Н.О. Менчинська, В. Оконь, М. М. Скаткін [4].
Власне у психології розробка основ проблемного навчання асоціюються,
насамперед, з ім’ям О.М. Матюшкіна. Уся його система базується на врахуванні
закономірностей мислення, що розглядається як процес розв’язання задач у
контексті проблемних ситуацій з різними рівнями узагальнення способів такого
розв’язання. Відповідно, базовими поняттями теорії стали «задача» та
«проблемна ситуація» [2].

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

250

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Задача – як зовнішнє співвідношення заданих умов і сформульованих
запитанням педагога бажаних результатів мислиннєвого пошуку – повинна
постати у вигляді проблемної ситуації. Проблемна ситуація – це, насамперед,
особливий суб’єктивний стан індивіда, що характеризується виникненням і
посиленням пізнавальної потреби в пошуку нових знань, нових способів
мислення, нових принципів дій. Іншими словами, проблемна ситуація виникає
тоді, коли у суб’єкта є потреба розв’язати певну нову задачу, проте звичні
способи розумової або практичної діяльності виявляються недостатніми для
цього.
Хоча загалом проблемно зорієнтоване навчання і спрямоване на усунення
педагога від його класичної директивної позиції, проте все ж передбачає певні
елементи цілеспрямованого керівництва освітнім процесом (адже у
протилежному випадку він перестав би бути власне діяльністю, перетворившись
на стихійне учіння). Тому О.М. Матюшкін спеціально виокремлює правила
створення проблемних ситуацій, принципи управління процесом засвоєння в
контексті цих ситуацій та визначення їх послідовності:
1. Проблемну ситуацію необхідно формулювати шляхом вказування на
недостатність попередніх знань дітей при їх неспроможності дати відповідь на
сформульоване педагогом теоретичне запитання або продемонстровані
емпіричні факти.
2. Зазначена ситуація, а також способи її розв’язання повинні базуватися на
попередніх знаннях дітей та враховувати наявний рівень їх інтелектуальних
ресурсів – бути настільки зрозумілими й одночасно новими, щоб викликати
пізнавальну потребу.
3. Навчальний матеріал при цьому повинен розмежовуватися на дві
частини – ту, яка подається до постановки проблемного завдання (наприклад,
фактичні дані), та ту, яка повинна бути засвоєна дітьми самостійно, тобто під час
розв’язання проблемних ситуацій під певним педагогічним контролем
дорослого.
Крім проблемно зорієнтованих запитань і бесід, при роботі з
дошкільниками успішно можуть використовуватися ще і пропонування
незавершених оповідань, що викликають чималий сплеск творчості, або
мисленнєве перетворювання звичайних об’єктів, ситуацій у їх нестандартні, в
чомусь суперечливі варіанти з наступною постановкою запитань.
В Україні сьогодні активно пропагується такий різновид проблемно
зорієнтованого навчання, як теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ).
Базові принципи ТРВЗ: розв’язання суперечностей; системний підхід до
пізнання навколишнього світу (у взаємозв’язку всіх його елементів); уміння
віднаходити необхідний у кожній конкретній ситуації резерв. Шлях реалізації
зазначених принципів – робота в атмосфері свободи та творчості, коли кожна
дитина має можливість висловитися до кінця, навіть якщо її думка і не є
правильною [1; 2; 3; 4].
Переваги проблемного навчання: розвиває ініціативність і самостійність
мислення, творчі здібності, пізнавальний інтерес, створюючи належні умови для
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формування внутрішньої мотивації учбової діяльності; крім того, вироблені в
контексті саме такого типу навчання знання, навички, уміння визначаються
ширшим переносом у нові та мінливі умови життєдіяльності суб’єкта учіння.
Недоліки та труднощі: залежно від змісту навчальної інформації цей метод не
завжди може бути використаний; він вимагає від педагога вищого рівня
професійної майстерності, володіння технологією складання проблемних
ситуацій і довшого часу підготовки до заняття.
У будь-якому випадку вихователь повинен уміло поєднувати елементи
продуктивності та репродуктивності, управління й самостійності на заняттях із
дітьми, щоб забезпечити формування міцного стартового майданчика для їх
майбутньої шкільної освіти й життя загалом.
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СЕКЦІЯ 4
ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
IMPORTANCE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL METHODS OF
PERSONNEL MANAGEMENT IN THE MODERN WORLD
Tsyba Maksim Yaroslavovych, Fifth-year student Of speciality “Management”
SHEI “Banking University”
Scientific adviser: Iziumtseva Natalia Volodymirivna, PhD in Economics, Associate
Professor of Management SHEI

The modern personnel management system dictates that in a competitive market
environment each enterprise should focus on satisfying not only the external needs of
its customers, but also the internal needs of its employees. This task requires full
consideration of the socio-economic and socio-psychological goals of the entire
enterprise and each employee in the current personnel management system. In other
words, both the achievement of strategic corporate goals and meeting the current needs
of the staff are necessary, as well as accounting of psychological patterns and
peculiarities of human behavior at work.
Every year many different human resource management technologies do appear,
but the fact remains that every employee is, above all, a human with his own personal
physiological, social and psychological characteristics.
The relevance of the topic is dictated by the fact that the activities of modern
organizations with their wide range of economic and social tasks can no longer be
successful without the use of socio-psychological knowledge and methods of sociopsychological management. [1]
All organizations, both large and small, need good governance. Management
methods are the ways of influencing a subject to achieve certain goals, and they are
usually designed to develop the initiative of employees and their interest in achieving
the goals of their organization. The main content of managers’ activities is realized
through these management methods.
In order to more fully realize the possibilities of people in the process of social
work, accounting and using the individual abilities of the psyche of workers, the socalled socio-psychological management methods are used. They basically can be
divided into sociological and psychological.
The aim of psychological methods usually is to create a positive sociopsychological climate in the team, thanks to which economic, administrative,
educational tasks can be largely solved. Psychological methods are addressed to the
inner world of a person, his personality, intellect, behavior in order to direct his
potential to solve organizational problems. [1]
The psychological management methods include the following:
- methods of organizing small groups and collectives, that help determine the
optimal quantitative relationships between workers in small groups and collectives;
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- methods of humanization of labor, which are the introduction of elements of
creativity in the labor process, the elimination of uniformity, the use of the
psychological effects of color, music, etc.;
- methods of psychological motivation, aimed for the achievement of the
necessary activity of the employee. These methods include, for example, persuasion,
inspiration, involvement, building trust etc.;
- methods of professional selection and training, which include the selection of
workers with psychological characteristics that are most appropriate for the work
performed, and the development of the necessary psychological characteristics for the
successful completion of the assigned task. [2]
Sociological management methods include:
- methods of managing social processes. Creative activity of workers and a
favorable socio-psychological climate are formed using such social methods as
propaganda and the introduction of positive experience, mentoring, etc.;
- methods for managing collectives, groups, intra-group phenomena and
processes. These include, for example, methods of increasing social and group activity,
the continuity of glorious traditions, etc.;
- methods of managing individual’s behavior, which include the formation of an
optimal control system; creating favorable working conditions for workers; creating a
favorable psychological climate in the team; prevailing traditions and others. [2]
Summing up, it should be noted that the importance of socio-psychological
methods is reasoned by:
- the need for such management methods that are based on taking into account
the interests of the team, which do not suppress employees as individuals, cause an
increase in the creative activity of staff;
- the development of democratic principles in management;
- the fact that in some organizations a significant part of the teams are not only
employees, but also shareholders of the organization, which leads to the need to
complement administrative and economic methods with socio-psychological
aspects [2].
Organizations may have problems associated with finances, sales, supply,
technology, which in most cases is the inability of management to ensure the effective
implementation of socio-psychological management methods. It is quite obvious that
in the management process more attention should be paid to the use of these social
reserves to increase the efficiency of the teams.
Practice shows: the stronger and more meaningful the relationship between the
members of the collective, and the more the collective takes care of its members, the
more successfully it solves its tasks because each worker more deeply understands his
actual social value, his role and place in the collective; the brighter the individual
characteristics of each member are manifested in the collective, the richer and fuller
the whole life of this collective and the stronger the relationship of mutual assistance.
Consequently, without solving social issues it is impossible to achieve effective
development of production, and without growth in labor productivity it is impossible
to solve the problems of staff’s social development.
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За останні два десятиліття у зв’язку з активізацією міжнародниx контактів
акцентується увага на вивченні національниx особливостей мовної свідомості
комунікантів – представників різниx лінгвокультурниx спільнот.
Найважливішим елементом людського спілкування є мова, яка сприяє
розвитку та еволюції людства. Мова кожного народу формується одночасно з
культурою, тому не можна розглядати їx нарізно один від одного. Так, з часом
змінюється, модернізується культура кожного суспільства, що має своє
відображення в мові, і таким чином з’являються нові слова та вирази [1, c. 184].
Як зазначає Л. В. Мосієнко, «Мова – факт культури, тому що: 1) вона є
складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від нашиx предків;
2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру;
3) мова – найважливіше з усіx явищ культури, бо якщо ми xочемо зрозуміти
сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні розглядати ці явища,
як коди, що формуються подібно до мови, бо природна мова має найкраще
розроблену модель. Тому концептуальне осмислення культури може відбутися
тільки за допомогою природної мови» [4, c. 155].
Кожна мова має свої засоби вираження об’єктів та явищ навколишнього
середовища, і власне об’єкти та явища, які існують в одному суспільстві та не
існують в іншиx, називаються реаліями. В кожній мові є слова, що ніяк не
вирізняються серед іншиx слів, але грамотно передати їx при перекладі буває
досить непросто. Адже реалії – це специфічні слова, що позначають предмети
матеріальної та дуxовної культури, які xарактерні для того чи іншого народу,
національності чи общини, та виражають національну самосвідомість і колорит.
Реалії виступають означеннями предметів, понять, типовиx особливостей
певного географічного місця, матеріального життя, соціально–історичниx
особливостей деякиx людей, націй, країн, племен, що являють собою
національний, місцевий та історичний колорит. Такі слова не мають точниx
відповідників в іншиx моваx. Як лінгвістичне явище реалії відносяться до
категорії безеквівалентної лексики. Вони є частиною фоновиx знань і становлять
значний інтерес при дослідженні взаємодії мови і культури [1, c. 185].
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А. В. Волошина вважає, що «кожен етнос у процесі своєї життєдіяльності
«олюднює» навколишнє середовище та вносить у нього специфічні риси. З
плином часу виникають етнічно значущі предмети–реалії. У лексиці вони
фіксyються словами–реаліями» [2, с. 57].
Переклад реалій – це частина великої і важливої проблеми передачі
національної і історичної своєрідності, яка існує від самого зародження теорії
перекладу як самостійної дисципліни. Реалії вxодять до складу безеквівалентної
лексики, але належать до найменш вивчениx лінгвістичниx одиниць.
З точки зору структурного поділу, найчастіше до реалій відносять слова,
лексичні одиниці і словосполучення, які семантично рівні слову. Також реаліями
вважаються як звичайні стійкі словосполучення всіx типів (ідіоми, прислів’я,
приказки), так і фразеологічні одиниці, складовим компонентом якиx є реалія.
Особливою формою реалій є скорочення, оскільки вони являють собою цілісні
номінативні поєднання.
У перекладознавчиx працяx слово «реалія» як термін з’явилося у 40–x
рокаx. Уперше його вжив відомий фаxівець А. В. Федоров у своїй праці «О
xудожественном переводе» (1941). Xарактеризуючи перекладацьку працю, автор
зазначає: «це діяльність, що вимагає певниx знань, не тільки практично мовниx,
а й літературознавчиx і історико–лінгвістичниx, не кажучи вже про необxідність
широкого культурного світогляду, що дозволяє усвідомити всі особливості
соціальниx умов, історичні і географічні реалії і та ін.» [5, с. 23].
В перекладі не все, що є адекватним, є еквівалентним і не все еквівалентне
є адекватним. Співвідношення еквівалентності і адекватності у кожному акті
перекладу визначається вибором, який перекладач робить враxовуючи фактори
ситуації перекладу. Найважливішим з циx факторів є мета перекладу (його
задача, ціль), а також – тип тексту, що перекладається, і xарактер рецептора
перекладу [3, с. 114].
Переклад лексики, яка не має відповідників в мові перекладу, представляє
певні труднощі, але практика перекладу має такі способи передачі
безеквівалентної лексики:
1. Транслітерація – запозичення іноземного слова, яке потім зображується
буквами мови перекладу, а в усному мовленні вимовляється згідно вимови у мові
перекладу. Чимало слів, утворениx цим методом, міцно увійшли в мову
перекладу, наприклад, борщ – borshch, Івано-Франківськ – Ivano-Frankivsk,
Богдан Xмельницький - Bohdan Khmelnytskyі.
2. Калькування – зазвичай розуміється як переклад по частинаx
іншомовного слова (складного або поxідного) або поєднання слів з подальшим
складанням перекладениx елементів в одне ціле. Таким чином, складові частини
безеквівалентного слова або словосполучення замінюються їx буквальними
відповідниками мовою перекладу, наприклад, медівник - honey cake, щавлевий
борщ - sorrel soup, сільрада – rural counsil.
3. Описовий переклад – спосіб передачі безеквівалентної лексики, що
полягає в розкритті значення виxідної одиниці за допомогою розгорнутого опису
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(в словосполученняx і фразаx), наприклад, баняк - cast iron pot or cauldron,
передновок - time before the new harvest (usually hungry).
4. Наближений переклад – спосіб передачі безеквівалентної лексики, який
полягає в тому, що для позначення іноземної реалії в мові перекладу
підшукується поняття, яке xоч і не збігається з виxідним, але має з ним значну
семантичну сxожість і певною мірою здатне розкрити для читача суть
описуваного явища, наприклад, xата – house, корчма – pub, коралі – necklacе.
Кожен з описаниx способів перекладу безеквівалентної лексики має як
переваги, так і недоліки. Який із способів використовувати в кожному
конкретному випадку, слід вирішувати виxодячи з контексту. Необxідно мати на
увазі можливість комбінації різниx способів передачі безеквівалентної лексики,
наприклад, калька і описовий переклад, або транслітерація і описовий чи
наближений переклад.
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Поширення такого явища, як запозичення іншомовних слів, відбувається не
менш активно, аніж інші процеси у галузі лексики, які відображаються у
публіцистичному стилі як найбільш доступному й розповсюдженому для всіх
новоутворень.
На сьогодні значення українського мовлення, що впроваждує питання про
розвиток й удосконалення принципів та засад мовної політики, зокрема тих
положень, що стосуються іншомовних запозичень, досить вагоме і актуальне.
Завданням, яке вимагає детальної перевірки рекламних текстів, є
дослідження проблематики джерел та механізмів запозичень, а також
прогнозування можливості настання наслідків такого впливу на українське
мовне середовище.
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Йдеться насамперед про інтернаціоналізми-європеїзми (переважно з
англійської мови та її американського варіанта), які становлять дуже значну і
відкриту групу, що постійно поповнюється: кейс, електорат, принтер, лізинг,
бутік, інвестиції, спонсор. Тенденції розвитку засобів масової інформації мають
на меті вихід на загальноважливі канали інформації, через які відбуваються нові
запозичення [2, c.292-298].
Потреба в іншомовних запозиченнях обумовлюється необхідністю
розуміння тих чи інших назв, визначень, які охоплюють економічну, суспільну
чи політичну сфери діяльності – експорт та імпорт товарів, послуг, вкладень,
підприємництво, іноземний туризм, фінансові операції. У результаті тексти
рекламних оголошень стають незамінним джерелом втілення в українську мову
нових слів, значно збільшуючи загальну масу запозиченої лексики, яку за своїми
масштабами досить влучно називають «іншомовним потопом».
Вплив такого запозичення на українську мову останнім часом значно
збільшився у порівнянні з минулими роками. Це очевидно, адже чимало слів не
встигають адаптуватись в українській мові та або виходять з ужитку непомітно,
або залишаються у своїй первинній формі (наприклад, такі сполуки як паблік
рілейшнз, вебдизайн, лейбл, дисплей, скетч, бренд, попарт, емблема, колор,
постер, які передаються у фонетичному оригіналі, й навіть часто у графічному –
public relations, web-design, label, display, sketch, brand, pop-art, emblem, color,
poster).
Досліджуючи процес входження нових слів у сучасне мовлення. В. В. Зірка
говорить про те, що «…ми є свідками певної боротьби двох видів свідомості –
орієнтації на властивості традиційної норми та орієнтації на систему цінностей
сучасного члена соціуму, на його ментальність». Хоча вчена й додає при цьому,
що відбувається взаємовплив: мова відображає ментальність сучасника і цим
зміцнює її [3, c.46-47].
Багато нових слів уже адаптувались у буденному лексиконі українців,
тобто використовуються вони довгий час, активно функціонують і вимовляються
автоматично,
наприклад, класний, кайф, супер, шик). Набагато більше етранжизмів
відживає, але той мінімум, який залишається в активному складі мови,
функціонує контекстуально широко, трансформуючись на ґрунті місцевої мови.
Запозичені слова (і взагалі нові в мовному дискурсі) можна кваліфікувати як
важливий компонент комунікації, як вербальне вираження понять і прив’язаність
до відповідного мовного об’єкту.
Потреба в запозиченнях зумовлюється необхідністю одночасного
розуміння тих чи інших назв, термінів, які охоплюють економічну чи політичну
сфери суспільної діяльності, – експорт та імпорт товарів, інвестиції, спільне
підприємництво, іноземний туризм, банківські операції. Головна функція
іншомовних слів у тексті реклами – це, насамперед, інформативність.
Що ж до сприйняття та розуміння запозичень, то вони з часом переходять
до кодифікованого лексичного словника, а також навіть до побутового мовлення
(міні, максі, екстра, бойфренд), і тоді стають зрозумілі всім, незважаючи на вік,
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стать, освіту. Тобто відомі у наш час лише у відносно вузькому колі мовців юзер,
айтішник, маркетинг, менеджмент, фішка, лажа незабаром можуть вийти на
рівень більш уже звичних шопінг-тур, імідж, крейзі, ноу-хау, месседж, респект,
нейм, а далі на рівень загальновідомих бізнес, дефіцит, суперстар, партнер.
Відповідно до особливостей входження іншомовних слів у мовний дискурс,
зокрема рекламний, учені зрештою диференціювали їх таким чином:
1) нові запозичення: перфоменс, ноутбук, біг-борд, оп-арт, драйв, шоу,
солярій, стріт-арт, офшор,тендер, пірсінг, амбалаж, гравюра, ескіз, флейц, офорт;
2) нові запозичення, трансформовані за місцевими деревативними
формантами: перфоменсний, копірайтинг, офортист, драйвовий, стайлінг,
офортист, цифровик, стафдизайнер, стиліст, модинг, колорист, менеджерувати;
3) давно запозичені, проте на сьогодні актуалізовані в рекламних текстах:
офіс (від фірмового забарвлення до синонімічного відповідника кабінету),
презентація (від офіційного публічного представлення на зразок шоу до будьякого представлення у вузькому смислі, а також методична форма подання
навчального матеріалу);
4) складні слова з іншомовним протетичним формантом, де друга частина –
смислова – може бути як іншомовного, так і неіншомовного походження
(ультрамодний, суперновий, фотодрук, аудіореклама, суперграфіка, відеоролик,
дискографія,
суперобкладинка,
фотореклама,
мікрофільм,
кіноафіша,
автокоректура);
5) словосполучення, компонентом якого – як головним, так і залежним
словом – є іншомовне, що створює атмосферу престижності позначуваного
об’єкта (ріелторські послуги, ефективний промоушн) [1, c.205-211].
Отже, як бачимо (зокрема за рекламним дискурсом), іншомовний вплив на
українську мову за останні два десятиріччя набагато більший та інтенсивніший,
ніж був раніше. Чимало слів не встигають адаптуватися в українській мові та або
виходять з ужитку непомітно, або залишаються у своїй первинній формі. Але
тенденція до інтернаціоналізації лексики і тим самим – до загальнозрозумілості
рекламного дискурсу – наявна, що є показником творення сучасної рекламної
мови в Україні.
Література
1. Василенко В.А. Изменение понятий речевой нормы и языковой культуры
молодежи в современном обществе / В.С.Гримайло, А.В.Деменко // Сoncepts changes of
speech standards and language culture of the youth in contemporary society Transformations in
Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and
Administration in Opole, 2017; ISBN 978-8362683-95-6; pp.380, illus., tabs., bibls, P. 205-211.
2. Василенко В.А. Языковые аспекты коммуникации в современном информационном
пространстве // Материалы Х Международной научной конференции «Инновации в
технологиях и образовании» (17-18 марта 2017 г., Белово, Россия). Изд-во: Кузбасский
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2017. С.292-298.
3.Рудакова Т. М. Іншомовні лексичні запозичення та проблеми їхньої доцільності у
витлумаченні вчених ХХ–ХХІ ст. // Наукові записки Бердянського державного
педагогічного університету випуск VІІ, 2015. С. 45-52.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗІВ УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ
БОГАТИРІВ-ДОБРОТВОРЦІВ У СУЧАСНОМУ АНІМАЦІЙНОМУ
МИСТЕЦТВІ
Браїлко Іванна Ігорівна, учениця групи ОІФ-22 КЗ «Полтавський міський
багатопрофільний ліцей № 1 імені І. П. Котляревського Полтавської міської ради
Полтавської області»
Науковий керівник: Білик Наталія Іванівна, учитель української мови та
літератури КЗ «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 імені
І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області», спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист

Анімаційне мистецтво є одним з важливих виховних засобів. Сучасна
українська мультиплікація активно звертається до образів фольклорних
богатирів-добротворців, репрезентуючи їх як супергероїв. Аналіз шляхів їхньої
художньої інтерпретації в анімації став метою нашого дослідження.
У 2008 році студія «Укранімафільм» створила фільм «Чарівний горох»
(режисер – Ярослава Руденко-Шведова), а у 2013 році випустила серіал
«Пригоди Котигорошка та його друзів» (режисер – Я. Руденко-Шведова,
прем’єрний показ відбувся 24 серпня 2014 року). Нині в ньому 4 серії, загалом
же заплановано 13. У 2016 році на екрани вийшов повнометражний 3Dмультфільм «Микита Кожум'яка» (в іноземному прокаті «The Dragon Spell»
(«Драконячі чари»)) (режисер – Манук Депоян).
Близьким до народного казкового сюжету (зокрема, до його першої
частини, до зустрічі з дідком) є лише мультфільм «Чарівний горох» – пролог до
серіалу «Пригоди Котигорошка та його друзів». Тут з’являються додаткові
персонажі (помічник чаклуна Кіт, говіркий Одуд) і дещо видозмінені традиційні
(наприклад, в образі Змія постає чаклун Дід Сивоборід, у якого є надзвичайна
рослина – горох, що таїть у собі чарівну силу). Також трансформовано мотив
чудесного народження: Оленка передає стручок гороху батькові, і через
несподіванку відбувається дивовижна поява на світ Котигорошка й навіть його
побратимів: «З горошинки, що впала в річку, з’явився Крутивус. З тієї, що
опинилася в дубі – Вернидуб. А з тієї, що потрапила в середину гори, вийшов
Вернигора. І лише одна горошина потрапила в Оленчину хату, та й то не до того
роту. Не став Степан богатирем, але Марічка народила маленького кругленького
хлопчика – Котигорошка». Він зростає, «як з води: не по днях, а по годинах»,
швидко стає неймовірно дужим (у мультфільмі прямо говориться про причину
цього – чарівну горошину). Котигорошко зображений у різному віці – від
немовляти до парубка, обряд його ініціації завершується визволенням сестри
Оленки. Він комунікабельний, швидко знаходить спільну мову з братами, разом
із якими перемагає Змія. Тож Котигорошко показаний не героєм-одинаком. Це
зовсім не означає, що він став слабшим, ніж у народній казці, де з ворогом
боровся сам, а свідчить про зміщення акценту на побратимську підтримку.
Основна думка фільму – добро твориться разом.
«Пригоди Котигорошка та його друзів» та «Микита Кожумяка» – своєрідні
художні продовження народноказкових сюжетів. Зокрема, Котигорошко з
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Вернидубом, Крутивусом і Вернигорою діють в інших казкових обставинах,
рятуючи Солом’яного Бичка (серія 1), борючись із Лісовиком (серія 2), чарами
чортівки Пеклі (серія 3) та її батька, головного чорта Хмирі (серія 4). Є ще один
образ, що об’єднує серії, – відомого із «Чарівного гороху» балакучого Одуда,
який усіляко допомагає в боротьбі проти зла та несправедливості. На відміну від
народної казки, Котигорошко в серіалі не наділений магічними здібностями, їх
мають лише його друзі-богатирі. Проте він є втіленням розуму, фізичної сили,
лідерства, турботливості (опікується не лише рідними, а й пораненим птахом).
Задумкою творців серіалу й було показати те, «що розум сильніше магії.
Установка ”людські якості вище фантастичних” готує дитину до дорослого
життя і показує, що людина з кмітливістю в змозі впоратися з будь-яким
завданням. Решта троє героїв наділені магічними здібностями, кожен своїми. Ця
тема часто зустрічається в сучасному кіно. Тут усі три персонажі – втілення
різних природних стихій, серед яких завжди жив і живе наш народ. <…> Те, що
ці фантастичні герої допомагають Котигорошку, показує дитині, чим можуть
бути корисні один одному людина і природа, що природа піклується про
людину», – зауважує головний продюсер серіалу Едуард Ахрамович [1].
Мультфільм «Микита Кожум’яка», знятий за мотивами однойменної казки
Антона Сіяніки, оповідає про молодшого сина казкового богатиря Кирила
Кожум’яки. На відміну від батька, він не наділений великою силою та відвагою,
але саме йому судилося врятувати світ. Прологом фільму є художньо
переосмислена оповідь про подвиг Кирила Кожум’яки: «Одного похмурого дня
лютий Дракон прилетів з Дивинарії, щоб знищити світ людей і все людство.
Одним ударом богатир Кирило убив Дракона, але не переміг остаточно, бо дух
Дракона втік із тіла в Дивинарію і там він замислив помсту». Казковий богатир у
мультфільмі постає в образі чудового чоловіка й батька, який грає зі старшим
сином у діжкобол, мудро виховує молодшого сина Микиту: «<…> Не суди про
велич за розміром. Справжня сила в серці, а не у м’язах». Водночас Кирило
любить свою справу та мріє, щоб її продовжували діти: «Я не герой, а кожумяка
<…>. Та що вдієш, довелося мені світ рятувати, щоб коли-небудь мої сини
продовжили ремісничий рід».
У ході проведеного дослідження ми дійшли таких висновків. Українське
анімаційне мистецтво виявляє увагу до фольклорних образів богатирівдобротворців, особливо в останнє десятиліття. Головним чинником цього
вважаємо потужний виховний потенціал таких образів і широкі можливості для
його художньої інтерпретації.
Література
1. Ахрамович Е. «Котигорошко»: від фольклору до анімації. Блог продюсера
[Електронний
ресурс]
/
Едуард
Ахрамович.
–
Режим
доступу:
https://nv.ua/ukr/style/blogs/kotigoroshko-vid-folkloru-do-animatsiji-blog-prodjusera1204525.html.
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БІЛІНГВІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ
РОЗВИТКУ
Браїлко Марія Ігорівна, студентка 3 курсу спеціальності 014 «Середня освіта
(іспанська мова і література)»
Київський національний лінгвістичний університет
Науковий керівник: Чернуха Анатолій Максимович, кандидат педагогічних наук

Розвиток білінгвальної освіти у вітчизняних загальноосвітніх закладах
відбувається у двох напрямах: 1) державна мова + англійська мова / інша
іноземна мова (насамперед у школах із поглибленим вивченням іноземної мови);
2) мова національної меншини + державна мова (двомовна освіта для
представників національних меншин або корінних народів України як
забезпечення права на навчання рідною мовою з паралельним вивченням
окремих предметів державною мовою).
Чинне законодавство, зокрема Закон України «Про освіту» від 5 вересня
2017 року [2] та ухвалений 25 квітня 2019 року Закон України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» [1] дещо змінили
вектор розвитку білінгвального навчання, суттєво звузивши другий напрям.
Зокрема, у статті 21 другого закону «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» зазначене право представників національних
меншин здобувати дошкільну та початкову освіту поряд із державною рідною
мовою. Представники корінного населення України (як-от кримські татари,
гагаузи тощо) мають «право на навчання в комунальних закладах освіти для
здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою,
відповідного корінного народу України» [1]. Тобто, українське законодавство
враховує те, що «у полікультурному суспільстві двомовна освіта має широкий
аспект соціальних, культурних і економічних переваг, забезпечує уникнення
культурної та лінгвістичної асиміляції національних меншин, збереження їхньої
ідентичності й самобутності, сприяє зменшенню вірогідності поляризації
суспільства і соціально-політичних непорозумінь» [3, с. 1].
Наведені вище положення статті 21 Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної» фактично дублюють положення
статті 7 Закону України «Про освіту», що, на наш погляд, говорить про
послідовність провадження мовної та освітньої політики держави.
Зауважимо, що раніше білінгвальна освіта для національних меншин /
корінних народів передбачала домінування їхньої мови над державною, що
виявлялося в значно більшій кількості дисциплін, викладання яких велося
неукраїнською мовою та спричинювало суттєві проблеми в оволодінні
державною мовою. Звуження можливостей для навчання рідною мовою
продиктоване винятково національними інтересами України й піклуванням про
розвій державної мови. «Особам, які належать до корінних народів,
національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства
створюються належні умови для вивчення державної мови» [1]. Водночас
особам, які належать до корінних народів, національних меншин України,
гарантовано право «на вивчення мови відповідних корінного народу чи
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національної меншини України в комунальних закладах загальної середньої
освіти або через національні культурні товариства» [1].
Натомість чинне законодавство не обмежує перший напрям: як і раніше, «у
закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін
можуть викладатися двома чи більше мовами», але перелік мов звужено – поряд
із державною це англійська мова, інші офіційні мови Європейського Союзу [1].
Проведене дослідження дозволяє виснувати, що загалом українське
законодавство надає пріоритет вивченню державної мови, ураховуючи
важливість білінгвальної освіти й водночас те, що її розвиток не повинен
зашкодити національним інтересам України.
Література
1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
3. Шийка Ю. І. Розвиток білінгвальної освіти у Канаді : автореф. дис. канд. педаг.
наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобич, 2016. – 21 с.

ВИКOPИCТAННЯ КУЛЬТУPНOЇ CПAДЩИНИ ТA МИCТЕЦТВA
ДЛЯ POЗВИТКУ ТУPИЗМУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГPOМAД
Прокопів Христина Ігорівна, магістр ІІ курсу спеціальності 242 «Туризм»
Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу
Науковий керівник: Побігун Олена Володимирівна, канд.геогр.н., доцент, доцент
кафедри туризму ІФНТУНГ

Викopиcтaння культуpнoї cпaдщини тa миcтецтвa для poзвитку туpизму є
знapяддям, яке зaбезпечує екoнoмiчне зpocтaння шляхoм зaлучення туpиcтiв з
iнших регіонів, якi цiкaвлятьcя icтopiєю, миcтецтвoм, нaукoю aбo пoбутoм дaнoї
гpoмaди, pегioну чи певних мicцевих гpуп. Гoлoвнoю метoю їх пoїздoк є
знaйoмcтвo iз культуpним cеpедoвищем, тaким як живoпиcний лaндшaфт,
пpиклaдне тa теaтpaльне миcтецтвo, a тaкoж ocoбливий пoбут, цiннocтi, тpaдицiї
тa пoдiї.
Визнaнo, щo туpизм пpинocить пpямi (cтвopення нoвих poбoчих мicць,
пoдaткoвi нaдхoдження) тa непpямi здoбутки (пoкpaщення якocтi життя). Вiн
мoже нaбувaти piзнoмaнiтних фopм: ciльcькoгocпoдapcький туpизм, миcтецький
туpизм, icтopичнo-культуpний туpизм, вiдвiдaння якoгocь кoнкpетнoгo мicця,
яpмapку, пoдiї чи кoнфеpенцiї, cпopтивнoї пoдiї, вiдпoчинoк тoщo.
Зaгaльнoпpийнятo, щo культуpнi нaдбaння генеpують екoнoмiчну
життєздaтнicть гpoмaди, мoбiлiзуючи мешкaнцiв зaдля poзвитку туpизму,
pемеcел тa збеpеження культуpних пaм’ятoк. Пpoгpaми, щo викopиcтoвують це
нaдбaння, є нapiжним кaменем вiдбудoви aбo культуpнoгo вiдpoдження тa здaтнi
змiцнити гpoмaду i oтoчуючий pегioн. Цi пpoгpaми пoжвaвлюють гpoмaдcьке
життя, щo в пoєднaннi з пpивaбливими пpиpoдними умoвaми пpивoдить дo
пiдвищення якocтi життя в нacеленoму пунктi, збiльшують пoдaткoву бaзу,
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poзшиpюють мoжливocтi для poзвитку бiзнеcу тa пoкpaщують iмiдж pегioну i
гpoмaди.
Євpoпa є нaйпpивaбливiшим у cвiтi мicцем для туpиcтiв. Культуpнa
cпaдщинa тa миcтецтвo зaлишaютьcя гoлoвнoю пpинaдoю для туpиcтiв.
Пpoтягoм ocтaннiх двaдцяти poкiв oбcяги нaдхoджень вiд туpизму тa пoв’язaних
з туpизмoм гaлузей пoдвoїлиcь.
Типoвий культуpний туpизм в Євpoпi включaє вiдвiдувaння феcтивaлiв,
бенкетiв, музичних тa теaтpaльних виcтaв, шoу, ciльcьких пocелень для
знaйoмcтвa з ciльcьким життям (нaпpиклaд, вiдвiдaння феpм, недiльних
яpмapкiв), дегуcтaцiю мicцевих пpoдуктiв, зaгaльний oгляд визнaчних мicць,
oзнaйoмлення iз технoлoгiями зведення ciльcьких будинкiв i ciльcькoю
«aтмocфеpoю», вiдвiдувaння icтopичних тa pелiгiйних пaм’ятoк aбo мicцевих
cпopуд тa pуїн, a тaкoж вiдoмих людей.
Cтвopення тa пpocувaння пpoдукту культуpнoї cпaдщини:
• oцiнити знaчущicть тa вiдмiннicть (нacкiльки унiкaльним є пpoдукт
пopiвнянo з iншими);
• пiдкpеcлити якicть пpoдукту (як pеaльну, тaк i уявну; щo фopмуєтьcя пiд
впливoм вpaження, яке cпpaвляє oб’єкт);
• зpoбити мoжливим pемoнт тa pекoнcтpукцiю icтopичних будiвель,
мoнументiв, музеїв, apхеoлoгiчних тa icтopичних мicць;
• poзpoбити cпецiaльнi пoдiї тa феcтивaлi, ocoбливi cвятa (миcтецтвa тa
нapoдних пpoмиcлiв, етнiчнoї cпaдщини, cучacнoї тa нapoднoї музики);
• poзвивaти культуpнi зaклaди тa пpoгpaми, якi б пpедcтaвляли культуpну
cпaдщину;
• cтвopити мaлi тa cеpеднi пiдпpиємcтвa iз вигoтoвлення виpoбiв нapoдних
пpoмиcлiв, щo беpуть зa ocнoву мicцеву темaтику;
• зpoбити вci мicця дocтупними для будь-яких вiдвiдувaчiв, включaючи
людей з oбмеженими мoжливocтями; зaпpoвaдити cиcтему знижoк для дiтей,
пенcioнеpiв тa людей з oбмеженими мoжливocтями;
• вигoтoвити вивicки тa пpoгpaми бaгaтьмa мoвaми;
• узгoдити гoдини poбoти мicць вiдвiдувaння туpиcтiв.
Aвтентичнi культуpнo-icтopичнi мicця тa пpoгpaми. Кoжнa гpoмaдa
пoвиннa уcвiдoмити, щo у cпpaвi викopиcтaння культуpнoї cпaдщини тa
миcтецтвa для poзвитку туpизму icнує бaгaтo кoнкуpентiв. Туpиcти мaють
бaгaтий вибip i кopиcтуютьcя ним. Ocнoвнoю «пpинaдoю» для них є pеaльнicть
мicця чи здiйcнювaнoї пpoгpaми, їх зв'язoк з icтopичними пoдiями, видaтними
пocтaтями, культуpними явищaми. Cлiд дoнеcти cуть icтopичних пoдiй,
зaвoлoдiти увaгoю aудитopiї тaк, aби вoнa вiдчулa зaдoвoлення, вдячнicть тa
уcвiдoмилa i oцiнилa пoбaчене. Icтopичнi мicця cлiд вiдбудувaти aбo
pеcтaвpувaти.
Кoopдинaцiя дiй з poзвитку туpизму, iнфpacтpуктуpи, плaнувaння тa
екoнoмiчнoгo poзвитку зaгaлoм. Уcпiшне викopиcтaння культуpнoї cпaдщини
для туpиcтичнoї дiяльнocтi пoтpебує кoopдинaцiї вciх acпектiв opгaнiзaцiї
пoдopoжей тa poзвитку iнфpacтpуктуpи. Пеpед тим, як визнaчне мicце poзкpиє
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cвiй пoтенцiaл, гpoмaдa мaє викoнaти вci вимoги щoдo iнфpacтpуктуpи - вiд
cиcтем вoдoпocтaчaння тa кaнaлiзaцiї, дopiг, aвтoбуcних тa зaлiзничних
теpмiнaлiв тa aеpoпopтiв дo гoтелiв, pеcтopaнiв тa тopгoвих зoн i, влacне,
визнaчних мicць культуpнoї тa icтopичнoї cпaдщини.
Мapкетинг: cтвopення тa пiдтpимкa пpoдукту, вiдбip цiльoвих клiєнтiв,
визнaчення тa poзвитoк нiшi нa pинку. Poзpoбкa тa впpoвaдження
мapкетингoвoгo плaну, щo вiдпoвiдaє cучacним вимoгaм, буде ключoвим
acпектoм уcпiху дiяльнocтi iз poзвитку туpизму. Ця poбoтa мaє бaзувaтиcя нa
pетельнoму дocлiдженнi iнтеpеciв пoтенцiйних клiєнтiв i пopiвняннi цих
iнтеpеciв з мicцевими мoжливocтями. Кoжнa гpoмaдa мaє poзpoбити cвiй влacний
«бpенд» i iнфopмувaти пpo ньoгo нa cвoїх веб-caйтaх, i зa дoпoмoгoю pеклaми тa
вciх iнcтpументiв мapкетингу.
Poзвитoк неoбхiднoї iнфpacтpуктуpи: гoтелi, тpaнcпopт, piзнoмaнiтнi
пocлуги, включaючи пocлуги, щo нaдaютьcя мicцевoю влaдoю. Уcпiх oзнaчaє
бiльшу кiлькicть туpиcтiв, якi пpиїжджaють дo гpoмaди, пеpебувaють у нiй
дoвше й витpaчaють бiльше гpoшей. Це oзнaчaє cтвopення cеpед туpиcтiв
pепутaцiї, щo дaнa гpoмaдa, її визнaчнi мicця тa культуpa є вapтими увaги. Це
вимaгaє, щoб вci acпекти вiзиту cтвopювaли пpиємне вpaження.
Викopиcтaння культуpнoї cпaдщини тa миcтецтвa як туpиcтичних oб’єктiв
cтaлo гoлoвним джеpелoм дoхoдiв для бaгaтьoх гpoмaд тa кpaїн пo вcьoму cвiту.
Це не лише cтвopює нoвi poбoчi мicця, aле i зaбезпечує дoдaткoвi нaдхoдження зпoзa меж гpoмaди для cтимулювaння мicцевoї екoнoмiки. Icнує бaгaтo умoв тa
pеcуpciв, вpaхувaння яких є неoбхiдним для дocягнення уcпiху.
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Поняття кіберсуспільства є надсучасним, адже наше буття постає його
часткою. Між тим, проблема інформаційних технологій розглядалась вченими в
футуристичному та прогностичному контексті вже з другої половини ХХ
століття. Наразі, основу аналізу фундаментальних явищ, які формують
кіберсуспільство, заклали вже мислителі екзистенціалісти. Важливий внесок у
розуміння сутності постіндустріального суспільства внесли постмодерністи.
Таким чином, джерельну базу даного дослідження мають становити філософські
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концепції К.Ясперса, М.Гайдеггера, Ж.П. Сартра, А.Камю, а також М.Фуко,
О. Тофлера, З. Баумана та інших.
Зазначимо, що екзистенціальна проблематика на хвилі технологічного
виробництва виступає досить актуальною в сучасній українській філософській
думці. Так, екзистенційна проблема свободи уважно аналізується вченими
інститута філософії української академії наук імені Г. Сковороди. Велику увагу
приділяють вітчизняні філософи й питанню комунікації. Відзначимо, що це
обумовлює проблему само та національної ідентичності, яка є для сучасного
українського суспільства надзвичайно важливою.
Отже, слід визначити ключові категорії кіберсуспільства.
По-перше, питання інформації розглядає видатний соціолог Д. Бел, який
наголошував, що хто володіє інформацією – той володіє світом. [1] Тож
інформація є феноменом антитези, щодо базовогоіндустрійного суспільства, в
процесі синтезу інформаційно-технологічного виробництва.
Відзначимо, що вчені М.Кастельс та П. Хіманен наголошували на
функціонуванні в інформаційному суспільстві аксіологічної парадигми
хакерської етики.[2] Вони підкреслюють нерозривний зв’язок індивідуалізації
людської діяльності та соціальних вимог до неї, які містяться у необхідності
кожному досягнути вершини професійної досконалості, нагшталт, хакера.
Водночас, етичною парадигмою індустрійного суспільства, згідно з думкою
М. Вебера, постає протестантська етика, яка реалізує виклики промислового
суспільства, що вимагають від людини чіткого наслідування трудовим та
соціальним приписам – інструкціям.
Між тим, дискурс, щодо інформаційного суспільства є не повним без
аналізу праці Е. Тофлера «Третя хвиля». Вчений визначає новий рівень
усвідомлення соціального буття у постіндустріальну добу, що ґрунтується на
активізації часового виміру. Дослідниця творчості мислителя, С. Попова,
наголошує на трансформації феномену часу в філософії О. Тофлера, через новий
щабель індивідуалізації та технізації буття індивіда. Вона виділяє проблему
темпоральної свободи особистості в умовах прискорених темпів обміну
інформацією, як економічної основи третьої хвилі наукового прогресу[3].
Часові трансформації, пов’язані із інформаційними засобами виробництва,
суттєво вплинули на соціальну свідомість та ціннісний ґрунт нашого сьогодення.
В умовах, коли інформація потребує технологічної реалізації, дослідники
відзначають «четверту хвилю» наукового прогресу. Наразі, дані економічні
зміни обумовили зміну соціального та особистісного буття. Так, З. Бауман
відзначає темпоральну сутність інформації й підкреслює дух сучасності. На його
думку, усі сфери буття відображають сутність інформації, яка є дуже гнучкою та
здатна проникати будь куди й набувати будь яких форм. Отже, філософ
пропонує поняття «Рідинна сучасність»[4]. Водночас польський соціолог
підкреслює високий рівень індивідуалізації.[4] Зазначимо, що феномен
індивідуалізації постає ознакою інформаційно-технологічного суспільства. Так,
М. Кастельс, в роботі Могутність самобутності[2], наголошує на історичній
необхідності збереження та реалізації індивідом власної самобутності. Між тим,
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проблема екзистенційної самості людини розглядалась у творчості мислителів
екзистенціалістів. К. Ясперс та М. Гайдеггер визначали збереження самості
індивіда необхідною умовою існування особистості. Проблема самості тісно
пов’язана із явищем екзистенційного вибору та особистісної свободи. Остання
стає ключовим питанням творчості Ж.П. Сартра. Аналіз українськими
мислителями категорії свободи обґрунтовує стан соціальноактивної, цілісної
духовно багатої особистості за умов її перебування в царині екзистенціальної
самості.
Підкреслимо, що категорія інформації невідривно пов’язана із феноменом
знання. Проте, останнє може виступати об’єктивним та суб’єктивним. Вивчення
творчості К. Ясперса дозволяє визнати суб’єктивне знання екзистенційним, яке
відображає самость індивіда.[5] Водночас, знання не функціонують в структурі
особистості без феномена віри. Отже, в умовах епохальної індивідуалізації
суспільства, синкретичність екзистенційних знання та віри стає необхідною
умовою збереження унікальної неповторності кожного індивіда[5].
Таким чином, організаційна роль раціонального та ірраціонального у
функціонуванні
кіберсуспільства,
побудованого
на
інформаційнотехнологічному
виробництві,
визначає
екзистенціальну
сутність
культуротворення. Співвідношення знання та віри, раціонального та
ірраціонального в структурі особистості обумовлює збереження її цілісності та
визначає творчий потенціал останньої. Проблему креативності ставить перед
сьогоденням економічна необхідність підпорядкувати інформацію певній
технологічній системі. Отже, можна відзначити, що гуманістична еволюція
перетворила сучасну людину з звичайного хомосапієнса на людину творчу.
Г. Гессе в роботі «Гра в бісер» наголошує, що людина на межі тисячоліть є –
людиною, яка грає. Між тим, людина в роботі мислителя грає інформаційними
смислами, а людина кіберсуспільства мусить створювати системи смислів на
рівні мистецтва, адже, Аристотель визначає поняття технології, як мистецтво.
Отже,
людина
кіберсуспільства
мусить
бути
культуротворчою,
соціальноактивною, здатною до самоідентичності.
Разом з тим, великі інформаційні й технологічні можливості суспільства
обумовили економічну стабільність та технічну активність індивіда. Це призвело
до безвідповідального ставлення людини стосовно навколишнього світу.
Значною загрозою постає недбале ставлення до власного внутрішнього світу
індивіда. Так, вчені визначають дане середовище – суспільством споживання.
Постає питання, який культурний простір має функціонувати в
кіберсуспільстві інформаційно-технологічного виробництва? Наукові досягнення
сучасності реалізували розподіл об’єктивної дійсності на: матеріалістичний та
інформаційно-віртуальний світ. Підкреслимо, що останній вимір об’єктивної
дійсності сформован з інтелектуальної творчості людства. Дана концепція була
розроблена В. Вернадським у вченні про Ноосферу. Сьогодні накопичений
духовний досвід людства систематизовано в кіберпросторі. Проте, на нашу
думку, знання та будь яка духовна творчість особистості має перебувати у
вільному не обмеженому жодним простором стані, адже вона втрачає
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екзистенційний потенціал. Наразі, сьогодні постає питання співвідношення
кіберпростору та фізичного і екзистенціального простору. Важливим феноменом
даного процесу виступає феномен штучного інтелекту. Вчені висувають
концепції сильного та слабкого штучного інтелекту. Наприклад, Дж. Серль
вважає, що машина сама стане розумом.
Таким чином, проблема дослідженості аксіологічної перспективи
кіберсуспілства інформаційно-технологічного виробництва ґрунтується на
багатьох чинниках.
По-перше, роль інформації в сучасному світі та невід’ємно пов’язаним із
нею феномену знання. Зазначимо, що аналіз філософської літератури другої
половини ХХ та початку ХХІ століття демонструє недостатню увагу до питання
організаційної сутності знання в сучасному світі, а також до необхідності
активації екзистенційної форми знання.
По-друге, дослідники та мислителі розглядають проблему духовної та
інтелектуальної деградації індивіда, що мешкає в суспільстві споживання. Проте,
вони замало приділяють уваги взаємозв’язку аксіологічних викликів сучасності
та екзистенційній моделі кіберсуспільства.
По-третє, питання співвідношення кіберпростору та екзистенційного
простору є актуальним, але смислові категорії розглядається у відокремленому
порядку. Наразі феномен комунікації в ситуації розподілу об’єктивної дійсності
на фізичну та віртуальну реальність має виступити ключовим у розумінні
аксіологічних викликів кіберсуспільства.
По-четверте, вивчення технічних можливостей сьогодення та штучного
інтелекту має розглядати екзистенційно-аксіологічний контекст буття.
Таким чином, питання стану дослідженості аксіологічної перспективи
кіберсуспільства має мозаїчно – фрагментарний характер. Отже, вивчення
зазначеного питання слід здійснювати шляхом дослідження
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ТУРИЗМ, ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ ЛЮДИНИ
Дяченко Юлія, майстер виробничого навчання
ДНЗ ««Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»

Розвиток туризму в Україні та світі має багатовікову історію та є
складовою національної економіки, яка динамічно розвивається. Туристична
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індустрія належить до високоприбуткових галузей світового господарства,
забезпечує вищий рівень економічного розвитку країни, покращує комунікації
між народами та знайомство з іншими культурами світу, здійснює вплив на
процеси глобалізації у світі тощо.
Дослідження туризму, як одного із засобів розвитку інтелекту людини
передбачає розуміння таких категорій, як «туризм» і «інтелект».
«Туризм» - тимчасові подорожі громадян України, іноземних громадян і
осіб без громадянства з постійного місця проживання з оздоровчою,
пізнавальною, професійно – діловою, спортивною, релігійною та іншою метою
без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування [1,
С.315].
Дослідження категорії «інтелект» та його ролі у розвитку людини показали,
що існує багато визначень та науковців, які досліджували дане питання.
У енциклопедичному словнику з культурології визначено категорію
«інтелект – (лат. Intellectus – пізнання, розуміння, розсудок) – як здатність
мислення, раціонального пізнання людиною навколишньої дійсності на відміну
від таких душевних здібностей як почуття, воля, інтуїція, уявлення тощо.
Термін «інтелект» – лат.перекладдавн. грец. терміна «нус» (nus – розум,
думка), який трапляється в працях Арістотеля, Платона і за значенням тотожний
йому [2. С.158].
Філософський словник визначає категорію «інтелект – (лат. Intellectus –
пізнання, розуміння, розсудок) –термін для означення вищої пізнавальної
здатності мислення, яка принципово відрізняється творчим, активним
характером від пасивно чуттєвих форм пізнання [3].
Педагогічний словник розкриває значення терміну «інтелект – (лат.
intellectus– пізнання, розуміння, розсудок) – як розумові здібності людини:
здатність орієнтуватися в навколишньому середовищі, адекватно його
відображати й перетворювати, мислити, навчатися, пізнавати світ і переймати
соціальний досвід; спроможність розв’язувати завдання, приймати рішення,
розумно діяти, передбачати [4., С.146].
Впродовж тривалого часу науковці пропонували визначати категорію
«інтелект», як:
– «вроджену властивість, на відміну від здібностей, придбаних у процесі
навчання», автор Герберт Спенсер;
– «здатність діяти доцільно, думати раціонально і діяти ефективно по
відношенню до оточуючого середовища», автор Д.Векслер;
– «здатність вирішувати проблеми незапрограмованим (творчим)
образом»; автор Стівен Дж.Гулд;
– «здатність набувати необхідні знання для вирішення нових проблем;
рівень інтелекту вимірюється швидкістю, з якою агент вирішує проблеми»; автор
Дональд Штернер;
– «здатність до абстрактного мислення», автор Л.М.Терман;
–«здатність знайти адекватний спосіб реагування на ситуацію, яка
пов’язана з оточуючим середовищем», автор Роберт Франклін;
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– «вроджена або успадкована якість, на відміну від здібностей, придбаних
за допомогою індивідуального досвіду»; визначення з Британської енциклопедії
[5, С.19- С.20].
Психолог Майкл Кордуел характеризує категорію «інтелект – як здатність
ефективного функціонування в оточуючому середовищі, що має на увазі
адаптивну природу інтелекту. Дана категорія поєднується з категорією
«коефіцієнт розумового розвитку», який розраховується за результатами тестів
на розумовий розвиток. Так, як у цих тестах адаптивна поведінка вимірюється у
специфічному культурному контексті, вони завжди несуть на собі відбиток
культурних переваг; іншими словами, складно виміряти степінь адаптивності і
ефективності поведінки за рамками даної культури [6].
Розглянемо нижче взаємозв’язок між туризмом і розвитком інтелекту
людини. Виявлено, що туризм передбачає діяльність учасників туристичного
ринку з пропозиції та продажу туристичних продуктів і туристичних послуг.
Споживання туристичних послуг населенням різних країн дозволяє їм змінити на
певний час місце свого постійного проживання, відпочити, пізнати нові країни та
нових людей, ознайомитися з різними культурами світу тощо.
Туризму властиві різні соціально – гуманітарні функції, а саме: виховна,
освітня, оздоровча.
Подорожі людей, які на певний час змінили місце свого постійного
проживання, дозволяють їм отримати такі переваги:
- поповнити знання з історії та природознавства, культури народів світу та
їх традицій;
- оздоровити організм і знизити рівень навантаження на нього;
- розвинути власні адаптаційні можливості та зміцнити власну фізичну
підготовку;
- змістовно провести дозвілля;
- отримати інші вигоди тощо.
Слід зазначити, що перебуваючи у туристичних подорожах – туристи
купують не лише основні туристичні послуги (нічліг, перевезення, харчування),
а також і супутні послуги.
До таких супутніх послуг, які купують туристи, варто віднести наступні:
відвідування театрів і музеїв, відвідування замків та інших об’єктів історикокультурної спадщини, відвідування дендропарків і заповідників, національних
парків, відвідування об’єктів релігійної спадщини, печер, монастирів,
відвідування різних закладів розваг, клубів за інтересами, обмін валюти, послуги
прокату та побутового обслуговування тощо.
Досліджено, що у взаємозв’язку та взаємозалежності із розвитком
інтелекту людини перебувають «мотиви туризму».«Мотиви туризму» спонукальні причин, які визначаються біологічними і соціальними потребами і
змушують людей їх задовольняти, купуючи туристичний продукт [1, С.213].
Виявлено, що існує багато видів туризму та складно виявити, який саме з
них найкраще сприяє розвитку інтелекту людини. Але до деяких таких видів
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туризму, які сприяють розвитку інтелекту людини варто віднести наступні:
культурний, пізнавальний, діловий, екскурсійний, міжнародний, науковий тощо.
У підсумку слід зазначити наступне: туризм є одним із важливих засобів
розвитку інтелекту людини, дозволяє забезпечити нові пізнавальні можливості
людям, які здійснюють туристичні подорожі, підвищує коефіцієнт інтелекту
(IQ), створює нові можливості реалізовувати власний потенціал і впевненість в
собі, забезпечує вищий рівень інноваційного розвитку громадянського
суспільства тощо.
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СЕКЦІЯ 5
СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ ТА НАУКОВИЙ РОЗВИТОК
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
БЕЗВІДХОДНИХ ТА МАЛОВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РІЗНИХ
ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА
Смірнова Ольга Вікторівна, студентка 3 курсу спеціальності 073 «Менеджмент»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Науковий керівник: Андрейченко Андрій Вадимович, д. е. н., доцент, доцент
кафедри менеджменту та інновацій
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

В силу розвитку сучасного виробництва, з його темпами й масштабністю
зростання, все більшої доречності набувають проблеми розробки й
впровадження технологій енергозбереження та виробництва безпечної продукції,
безвідходних ти маловідходних технологій. Швидке їх вирішення у певних країн
розглядається як стратегічний напрям раціонального використання ресурсів
природи й охорони навколишнього середовища.
Застосування маловідходних технологій передбачено Стокгольмською
конвенцією «Про стійкі органічні забруднювачі» ратифіковану 18 квітня 2007
року, де зазначається, що головна увага повинна приділятися розгляду підходів
задля запобігання утворенню викидів хімічних речовин та знаходженню
ефективних заходів відносно маловідходних технологій.
Конвенцією «Про захист Чорного моря від забруднення» ратифікованою 4
лютого 1994 року передбачено, що при науково-технічній співпраці та
моніторингу розробляються, одержуються і впроваджуються чисті та
маловідходні технології, зокрема, шляхом вжиття заходів для сприяння обміну
ними [1].
Основою безвідходних виробництв являється комплексне перероблення
сировини з використанням усіх його компонентів, оскільки відходи виробництва
це невикористана частина сировини. Розглянемо застосування й рівень
ефективності безвідходних технологій в межах різних галузей національного
господарства.
У ливарному виробництві застосовуються швидкотвердіючі формувальні
суміші. Цей процес, при якому відбувається хімічне твердіння стрижнів і форм,
прогресивний не тільки з технологічного, а й з санітарно-гігієнічного огляду,
завдяки неабиякому скороченню пиловиділення. Коефіцієнт використання
металу при цьому збільшується до 95-98 %.
При термічному обробленні металів цікавість викликають нові виробничі
методи, що базуються на проведенні процесів у замкнених об’ємах з
мінімальною витратою вихідних матеріалів і без вивільнення продуктів хімічної
реакції у навколишнє середовище.
Найпоширенішим є циркуляційний метод насичення сплавів та металів з
використанням спеціальних установок, в яких герметичний потік в робочому
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просторі створюється реверсивним вентилятором. На відміну від газового
прямотічного методу, він мінімізує шкідливість технологічного процесу хімікотермічної обробки металів.
З метою вдосконалення екологічного стану в прокатному виробництві
широко використовують нову технологію прокатування сталі гвинтове
прокатування металу для отримання пустотілої бурової спіральної сталі. Така
технологія прокатування металу дає змогу відмовитися від подальшого
металооброблення й не тільки заощадити метал в діапазоні 10-35 %, але й
покращити економічний стан і умови праці робітників завдяки зниженню
запиленості повітря в шахтах, вібрації та шуму на робочих місцях [2].
Значною проблемою, безумовно, є забруднення довкілля пластиком. В рік
одним жителем викидається приблизно 300 кг сміття. З цієї кількості близько
одної третьої частини становлять вироби з пластмаси (найчастіше це ПЕТ
пляшки). Вже використані пластикові пляшки можна використовувати як
сировину для виробництва флексу.
Флекс це вторинна сировина для виготовлення хімічного волокна, з якого
робляться ті ж пластикові пляшки, тобто можна досягти безвідходності. Також, з
нього виготовляють щітки для прибиральних машин чи автомийок, тротуарну
плитку, плівку та ін. [3].
Прикладом безвідходної технології у лісозаготівельному виробництві
являється повне перероблення зрізаного дерева на основну продукцію та всіх
відходів від основної продукції на виробництво додаткової продукції (хвойне
борошно, дрова, органічні добрива та ін.).
В деревообробній галузі може використовуватись агрегатне лісопиляння,
при якому разом з пиломатеріалами утворюється технологічна тріска, що надалі
являється сировиною для виробництва деревостружкових плит, целюлози тощо.
Одним із найважливіших факторів, які впливають на перехід до
безвідходної технології на лісопереробних підприємствах, є недосконала
методика виявлення об’єму лісоматеріалів тільки за діаметром та його довжиною
на базі таблиць об’ємів. Тому, на лісопереробних підприємствах необхідно
перейти до поштучного визначення об’ємів круглих лісоматеріалів,
пилопродукції і відходів за допомогою сучасної вимірювальної техніки. Це
дозволило б більшою мірою використовувати всі деревні відходи.
Перспективним для охорони довкілля є голкофрезерування деревини та
вібраційне різання, які не супроводжуються утворенням пилу й тирси [2].
Аналогічні приклади безвідходних технологій можна навести при
виробництві тари, клеєної фанери, паркету, шпону, меблевих і столярних виробів
тощо.
Отже, доцільність використання виробничих відходів та застосування
принципу раціональності, технологій маловідходного й безвідходного
виробництва доведена практичною роботою багатьох підприємств різних
галузей промисловості.
Завдання щодо запровадження безвідходних виробництв полягає у
створенні замкнутих циклів, коли кожна кінцева ланка одного виробництва
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слугує початковою ланкою наступної, в результаті чого в зовнішнє середовище
не надходять відходи й мінімізуються негативні наслідки для навколишнього
середовища [4, с. 285].
Отож, в Україні простежуються перспективи та розробляються й
досліджуються можливості впровадження маловідходних та безвідходних
технологій, які забезпечують ефективне використання природних ресурсів,
комплексну переробку сировини, перероблення відходів, мінімізацію
забруднення довкілля в умовах глобалізації, але для максимальної
результативності втілення нових або вже існуючих розробок необхідна
усвідомленість з боку структур бізнесу в тому, що це забезпечить не лише
соціальний ефект, а ще й є економічно вигідним для підприємств.
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Design activities and the training system this type of human activity have the
difficult way of their formation from learning to handicraft, and handicraft production
to modern design culture. This culture is a kind of professional culture and is stated as
one of the basic forms of a set of projective, organizational and transformative activity
of a person. The phenomenon of design education reflects the influence that design
activity has on all aspects of society, production, culture, and of course art. New
conditions and forms of human-project interaction are appeared in this determination.
The need to reform design education arises by the needs of post-industrialization
of society and the individualization of education. Scientific approaches of design
education are gradually have been changing according to the this phenomenon and the
topic of research of the last decade of XXI century. The article deals with the problem

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

274

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

of reforming modern design education and the component of design as a cultural and
social phenomenon in the context of designer’s’ training.
Issues related to clarifying the nature of design in the scientific literature have
different interpretations. For example, L. Bezmozdin believed that design has no
universally accepted and well-defined definition. This term is sometimes referred to as
its various aspects and phenomena distant from one another [2]. The situation has
changed little and nowadays, on the contrary, it has become even more complicated.
The emergence and rapid development of computer design have not received yet
sufficient theoretical understanding and this material has not yet been fully considered
in theoretical design concepts. The theoretical sphere of design education is not
practically developed by scientists. Design has not received yet a sufficiently serious
interpretation in philosophy, culture, pedagogy as a phenomenon of culture and
education in comparison with other phenomena.
The word "design" is used today in almost everything: from hairstyle design to
engineering design, from cinema design to confectionary design, from landscape and
phytodesign to environment design and TV design. The usual phrases are: "designer
clothes", "designer furniture", "designer lamp", etc. The very profession of a designer
begins to lose its shape and dissolve in different activities. WEB-design and computeraided design in information technologies, graphic design in the sphere of advertising
became very popular. So firstly, we need to identify the specificity of the term itself,
then the principles, methods and means of design, what determines its specificity, and
finally establish a correlation between the concepts of “design”, “design activity”,
“design education”, and “designer’s training”.
Literal translation of the word “design” means “plan”, “drawing”, and
“drawings”. Designer is a person who knows how to plan and draw. At the same time
the “designer” in English is considered to be “an intricate person”. Nowadays in
Ukraine the reality and the degree of incorporation of design into the general education
system is perceived ambiguously and mainly with a great deal of distrust. We should
point out that there is a view that defines design quite radically: as a "third culture" and
as a new paradigm of education. The logic behind the arguments of the supporters of
this position deserves attention and detailed analysis.
In addition all actions to change the situation concentrate around the
"humanization" of technical disciplines. The issues of representation (significance,
extent and place) of the exact and natural sciences in humanitarian educational blocks
are poorly represented. Such a mechanical union of two cultures has no objective
methodological justification; therefore, it does not form a new meaningful unity, a new
value system in the field of design education. In the beginning of XX-th century many
people believed that technology could have social progress, but in the second half of
the last century, it was time to become frustrated with the ideas of solving social
problems through the industrialization and universal technology of social life.
Gradually the realization comes that the main concern of design is not the planning and
organization of the world, but the care of a place of immediate existence. And design is
beginning to be addressed without trying to bring knowledge about it through
identification with art or with technical design. The designer's designation also
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changes: he must focus on the humanitarian component of his work and use his
creative opportunities to improve the quality of life, not to promote the process of
increasing production and capital accumulation.
The following theoretical meanings of the concepts of “design education” reflect
the unity of scientific, cognitive, technical, artistic modes of activity; unlimited areas
of activity and the necessary versatility of the basic knowledge, skills and skills
acquired. We consider design education as one of the fields of art education, as it is
close to cinema, architecture, painting, sculpture, music and theater. And the
development of design education must take place in the context of the development of
design, art and art education. It should be born in mind that design has its own
peculiarities about its place and role in the development of society, the means of
reflecting public consciousness and the impact on this consciousness. An example is
graphic design, increasingly called “visual communication design” and becoming an
integrating profession that combines the principles and methods of different
professional disciplines in a multi-level deep subject of visual reality. Thus the
problem of reforming modern design education and the component of design as a
cultural and social phenomenon in the context of designer’s’ training is very important
nowadays.
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Information and documentation services are the main support function of
management, the performance of which requires special and professional knowledge.
Office recordkeeping, as the heart of an organization that reflects and supports its
operations, today must be a powerful tool which orient all other divisions and
individual contractors to common goals, mobilize employee initiative, nurturing a
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sense of unity and dedication in them improve your business communication processes
and adjust the organizational behavior of all its members.
Every year there is an increase in the amount of information which leads to an
increase in new document flows - internal, inbound, and outbound. The rational
functioning of the office in the institution which covers the issues of documentation
and organization of work with documents in the process of performing management
actions is entrusted to the office of the office. At any institution, organization or
enterprise the documents are in constant circulation. It is necessary to create optimal
conditions for all types of work with documents at all stages of document processing from the moment of creation or receipt of the document to its destruction or sending
for archival storage. The main task of the management documentation service is to
organize the workflow in such a way that it ensures prompt, uninterrupted and
effective activity of the institution.
Without a well-organized documentary management service, an institution or
organization cannot operate properly [3]. The Office of Management Documentation
Research has been under supervision for a long time. Prominent business practitioners
and scientists, among them - G. Bespianskaya, O.Vinogradova, A. Didenko, T.
Ivanova, Yu.Palekha, L. Piddubna, M. Rogozhin and many others have devoted their
attention to this issue. However in today conditions there is a lack of information along
with the excess of necessary.
The scope of the documentation support of the Institution (DSI) is not exception
because information management is a necessary resource in recordkeeping. It gives the
opportunity to navigate freely in a society that is undergoing constant changes, to be
able to adapt to these changes, and to direct its subsequent management actions.
Correct and timely information by the document carrier plays an important role in
management. Management is multifaceted and covers all aspects of any support work
and requires documentation [4]. Accordingly specialists in the field of DSI are subject
to high professional requirements, as changes in the system of business documentation
occur with the development of new information technologies. Undoubtedly such
specialists work not only with documentation, but also with information bases which
requires thorough theoretical and professional training.
The document has been and remains the object of study since without properly
written documentation it is impossible to speak about the progressive development of
our society. Documents reflect the activities of the organization, institutions, they play
an important role in the management process; they are even tools for solving
management issues.
The main purpose of the management documentation service is the perfect
documentary support of the activities of institutions, the quality provision of
documentation and information services, the quick processing and transfer of
information to the various levels of management necessary for management decisions.
Some clerk offices play a secondary role in the apparatus management, performing
only technical functions [2, p. 254].
All work on management documentation can be divided into two main areas - a
direct on-line information and documentation service of the enterprise and
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organizational and methodological management of all work with documents and
information contained in them. It is necessary to create (by combining the functions of
the Office, the Secretariat and the Information Center) a single unit of information and
documentation services, under the authority of its first head in a modern institution.
This unit which equipped with the latest tools of computer and multifunctional
organizational equipment should perform the main serving function of management perfect documentary-information service of making management decisions and
bringing them to executors. Establishment of a specialized unit of information and
documentation support will reduce the number of management apparatus and eliminate
unnecessary positions.
The number of responsibilities of its leading staff - document scientists,
information analysts and systems technicians will be quite significant and
multifaceted; their main functional responsibilities are the following: to take an active
part in monitoring relevant information and development of effective management
decisions; maintaining control over their implementation, and verification of tasks and
orders of senior management together with specialists of the governing apparatus [1, p.
25].
The basis for the rational organization of any work, as well as documentation, is
a clear division of functions and responsibilities between specific performers. The
division of labor is enshrined in job descriptions which define its organizational and
legal position in the structural unit. The main tasks of the modern documentary
management service should be unified forms of documentation and a unified procedure
for working with documents in the institution and subordinate network, perfect
documentation support the activities of all departments based on the use of modern
computer technology, automate the work with documents and reduce their number,
implementation of complex documentation management systems due to the use of
modern information technologies [6, p. 213].
The tendency to use computer technology was determined, and its scope of
application expanded with the development of new information technologies. To
automate the documentation management software different information technologies
are used: 1) software for the preparation of graphic and text documents, image
processing and optical character recognition (allows you to work with graphic images
of documents and text files); 2) document management systems that provide
automation for storing, retrieving and managing electronic documents; 3) systems of
automation of business procedures, intended for providing of collective processing of
documents in the course of realization of various business processes; 4) software
systems for working groups, employees of the organization of electronic interaction of
performers on the basis of constant exchange of documents [5, p. 68].
Today the management documentation service as part of any organization that
reflects and supports its activities must be a powerful tool to orient all other units and
individual contractors to common goals, mobilize employee initiative, nurturing their
feelings unity and dedication to your business, improve business communication
processes and adjust the organizational behavior of all its members. Document
management using computer technology should ensure that manual and automated
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document processing is compatible. New technologies based on computer technology
require radical changes in organizational structures of management, human resources,
documentation system, recording and information transfer. Thus the main problem of
management documentation service we can solve by organizing the workflow in the
main direction of management restructuring and its radical improvement, adaptation to
modern conditions using the latest computer and telecommunications equipment, and
the formation of high-performance information management technologies.
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ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЯМ З ДИСПРАКСІЄЮ
Веремчук Ольга Володимирівна, студентка 7 курсу спеціальності 014.02 «Середня
освіта (мова і література (англійська мова))»
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Науковий керівник: Чарікова Ірина Василівна, к.ф.н.,доцент, доцент кафедри
англійської філології СНУ ім.. Лесі Українки

Інклюзивне навчання варто сприймати, як спосіб отримання освіти, коли
учні або студенти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному
освітньому середовищі за місцем свого проживання. Це активно сприймає їх
соціалізації у суспільстві та психологічній адаптації дитини з особливими
освітніми потребами. Одним із таких захворювань, які можуть заважати дитині
навчатися є диспраксія. Але воно не є бар’єром для того, аби дитина могла
оволодіти знаннями іноземних мов. Зокрема, й англійської.
Розглянути, які методи та способи навчання будуть найкращі для дітей з
диспраксієї, а які краще не застосовувати.
Диспраксія – одна з форм порушення розвитку, яка впливає на
координацію дрібної і великої моторики у дітей та дорослих і викликає проблеми
у плануванні, організації і виконанні дій у правильному порядку у повсякденних
ситуаціях. Вона може впливати на артикуляцію і мовлення, процеси сприйняття
та мислення. Разом з тим, диспраксія виникає у людей з різним рівнем розумових
здібностей.
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Диспраксію важко помітити в класі, а такі учні часто помилково
сприймаються як незграбні, неорганізовані й ледащі. Таким дітям, важко
концентрувати довгий час увагу на одному завданні, тому довгі вправи або ж
самостійне виконання вправи, чи читання тексту не дасть змогу розкрити
навчальний потенціал дитини, а навпаки, погіршать ситуацію.
Найперше, аби допомогти учню варто будувати урок з постійною зміною
діяльності. Під час письмових вправ, варто дозволити учневі з диспраксією
робити перерви.
До речі, слід порадити такому учневі писати у зошиті в клітинку. Це
допоможе йому писати чіткіше та дотримуватися інтервалів між літерами та
словами. Як альтернативний варіант можна користуватися зошитами із
друкованою основою. Тоді зникне проблема постійно записувати щось до
зошита. Адже вписати якесь слово чи просто написати відповідь буде легше
сприйматися дитиною. Тим паче, вибір зошитів з друкованою основою з
англійської мови у наш час надає великі можливості до різного роду діяльності з
учнями.
Варто заздалегідь готувати письмові інструкції, щоб зменшити копіювання
з дошки. Якщо ж переписування з дошки не уникнути, вчитель повинен писати
чітко, більшими літерами та робити більший інтервал між словами.
Подаючи інформацію, варто пересвідчитися, що дитина з диспраксією
зрозуміла вас. Тобто, повільно, чітко і максимально простими реченнями варто
пояснити завдання. А потім можна перепитати в учня, що варто зробити, або ж
попросити його навести приклад. Варто пам’ятати, що на виконання завдання
дитині може знадобитися більше часу. Тому не варто його питати першим.
Важливим є психологічний фактор навчання дитини. Не варто турбувати
учня під час виконання завдання, а також підганяти його закінчувати роботу.
Слід робити акцент на його успішно виконаних роботах та менше звертати увагу
на помилки. Також можна підібрати такі завдання, які є зрозумілі і подобаються
учню, й поступово ускладнювати їх.
Отже, говорячи про викладання іноземної мови (англійської) для дітей з
диспраксією має свої особливості. Проте вивчення в умовах інклюзії може мати
позиивні результати й успіхи. Адже головним завдання є правильний вибір
занять, через які вчителя взаємодіє з учнем та подає інформацію.
Література
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ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
Марцинюк Анна Юріївна, студентка 4 курсу спеціальності
122 «Комп’ютерні науки»
ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
Науковий керівник: Єрмакова Наталя Анатоліївна, ст. викладач

В останні роки рівень автоматизації та комп'ютеризації всіх сфер діяльності
людини не просто зріс, а перейшов на новий якісний рівень. Зараз майже всі
сфери, використовують цифрові технології. Розбиратись та вміти
використовувати такі технології стало життєвою необхідністю.
Інформаційне навантаження на людину зросло і дещо випереджає вміння та
навички основної маси користувачів. У зв'язку з цим питання цифрової
грамотності стоїть дуже гостро. Найважче опановувати комп’ютерну грамотність
пенсіонерам та людям похилого віку.
Слід розрізняти комп'ютерну та цифрову грамотність.
Під комп'ютерною грамотністю мається на увазі вміння та навички роботи
на комп'ютері, управління файлами і папками, знання основ інформатики,
мінімальні знання основних офісних програм.
Цифрова грамотність [1] визначається набором знань і умінь, які необхідні
для безпечного та ефективного використання цифрових технологій і ресурсів
Інтернету. Для людини необхідно мати навички роботи з онлайн-сервісами,
спілкуватися за допомогою сучасних технічних засобів, що постійно
змінюються: (смартфон, планшет, ноутбук). Вміти читати з екрану цифрового
пристрою, робити скріншоти, застосовувати хмарні технології, використовувати
геолокацію, вміти користуватися онлайн-картами, тощо.
Розглянемо детальніше цифрову грамотність.
Вона включає в себе три складові:
- цифрові компетенції;
- цифрове споживання;
- цифрову безпеку.
До цифрової компетенції належать: володіння технологіями пошуку в
Інтернеті, здатність критичного сприйняття інформації і перевірки її на
достовірність, вміння створювати мультимедійний контент для розміщення в
мережі Інтернет, готовність використовувати мобільні засоби комунікацій,
вміння виконувати фінансові операції через Інтернет, використовувати онлайнсервіси для отримання послуг і товарів.
Цифрове споживання відображає рівень доступності різних цифрових
технологій (апаратних і програмних) і рівень їх використання: доступність
широкосмугового та мобільного Інтернету, наявність цифрових пристроїв,
кількість в регіоні Інтернет-ЗМІ, Інтернет-магазинів, рівень надання та
використання державних послуг в електронному вигляді.
До цифрової безпеки відносяться володіння навичками безпечної роботи в
мережі як технічного, так і соціально-психологічного характеру: здатність
захистити свої персональні дані, забезпечити конфіденційність і цілісність
інформації, убезпечити її від комп'ютерних вірусів, ставлення до піратського
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медійного контенту та програмного забезпечення, рівень культури спілкування в
соціальних мережах, дотримання етичних і правових норм при розміщенні
цифрового контенту в мережі.
Сьогодення вимагає цифрової компетентності навіть від тих, хто активну
частину свого життя вже прожив - нові сервіси, комерційні і державні онлайн
покупки, онлайн платежі розробляються як цифрові «за замовчуванням».
Слід зазначити, що більшість людей похилого віку не хоче здобувати
цифрову грамотність. Серед причин такої поведінки:
1) Небажання опановувати щось нове на схилі років (тобто відсутність
інтересу);
2) Усвідомлення недостатнього рівня потрібних умінь;
3) Брак грошей для придбання обладнання та оплати Інтернет-послуг;
4) Психологічна невпевненість або неготовність.
Щоб людям поважного віку було простіше «зануритися в цифрове
середовище», слід зробити здобуття цифрової грамотності привабливим і
корисним. На нашу думку, для цього є два шляхи. Перший шлях - це
забезпечення доступності Інтернет-сервісів для всіх, адже необхідно адаптувати
сайти і сервіси для людей з особливими потребами. Це питання вирішує
інклюзивна освіта. Другий шлях - створення відповідної форми навчання
цифровій грамотності для пенсіонерів із подальшою підтримкою їх. Великої
популярності в цьому напрямі набуває «твінінг», тобто спільне проведення часу
за комп'ютером «дідів і онуків» [3].
Яскравим прикладом впровадження другого шляху здобуття цифрової
грамотності в Харкові є досвід організації взаємодії поколінь Software and
Computer Museum [4] на курсах базової комп'ютерної грамотності для слухачів у
віці «40+». Музей програмного забезпечення і комп'ютерів із вересня 2019 року
анонсував розширення своїх безкоштовних курсів. Студенти Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”
долучилися до участі у цьому проекті, спробувавши себе у ролі лектора. Перед
кожним була поставлена задача розповісти про товарно-грошові відносини
(придбання товарів та послуг через Інтернет). Студентам спеціальностей 122
“Комп'ютерні науки” та 125 “Кібербезпека” на занятті потрібно було розповісти
про способи швидкого замовлення і придбання ліків в онлайн-аптеці (як
користуватися сервісом, як порівняти ціни, як прочитати анотацію до ліків, як
замовити доставку додому, тощо), а також про способи сплати комунальних
послуг. Студентам курсів Музею хотілося скоріше здобути знання і відчути себе
сучасними і молодими.
Результатом проведення занять стало набуття студентами корисного і
приємного досвіду навчання людей поважного віку, які проявили себе
допитливою і вдячною аудиторією.
Отже, літніх людей обов’язково потрібно навчати цифровій грамотності, це
дасть їм змогу відчувати себе потрібними та адаптованими до умов і викликів
сьогодення. Тоді вони з легкістю зможуть користуватися особистим кабінетом на
різних онлайн-сервісах, безготівковими розрахунками, записатися онлайн до
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лікаря, сплачувати комунальні послуги, купувати ліки, квитки та багато іншого
через Інтернет. Допомагаючи людям поважного віку ми робимо якісніше їх
життя та легшим своє.
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СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ У СВІТЛІ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ
Чепелєва Надія Ігорівна, аспірантка 1 курсу спеціальності 053 Психологія
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
Науковий керівник: Підчасов Євген Вікторович, кандидат психологічних наук,
доцент, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Людське життя, як правило, з народження і до смерті пов'язано з родиною.
У суспільстві сім'я вважається основним суспільним інститутом, важливою
задачею якого вважається відтворення спільноти. Але все більше вчених і
соціологів приходять до висновку, що сім'я в сучасний час втрачає свої виховні
функції. За останній час дуже змінилося ставлення молоді до інституту сім'ї,
сім'я і народження дітей перестали бути для сучасної молоді пріоритетом у
житті. На перше місце виходять кар’єра, незалежність і задоволеність власних
потреб. Створення сім'ї і народження дитини переноситься на потім, а можливо і
не буде реалізовано зовсім.
Постановка проблеми. На нашу думку, дуже великий вплив на формування
уявлення про сім’ю, її цінності у суспільстві надають засоби масової інформації.
Вони впливають на підлітків і молодь, у яких ще не сформувалися свої погляди
на інститут сім'ї, таким чином, що це призводить до того, що у зростаючого
покоління все більше згасають уявлення і відповідальність перед суспільством і
сім'єю. Наперед виходять погляди свободи від сім’ї – «це не модно, треба жити
для себе, сім’я це застаріле, не сучасне поняття» тощо.
Аналіз та напрями дослідження. Сучасні реалії такі, що сьогодні все більше
людей не поспішають зв'язувати себе узами офіційного шлюбу, боячись
економічної, правової, моральної відповідальності. Молодь все частіше обирає
так звані «цивільні шлюби» (а за сутністю елементарне співмешкання). І якщо
дана ситуація влаштовує обох партнерів, то нічого поганого у цій тенденції
немає, але існує багато обставин, які розбивають практично всі позитивні
сторони даного явища. З точки зору правових відносин цивільний шлюб
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захищений менше. Майнові права подружжя, які не перебувають у
зареєстрованому шлюбі фактично не захищені законом. У сім'ї, яка не
зареєстрована офіційно все залежить від моральних якостей партнера, але це
далеко не є гарантією, коли у пари виникають розбіжності. Не реєструючи
шлюб, жінка виявляється в прямій залежності від моральних принципів свого
співмешканця, коли народжує та знаходиться у відпустці по догляду за дитиною,
адже у багатьох чоловіків є підхід, що дитину повинна ростити мати, а
підтримувати фінансово необов’язково у неофіційному шлюбі [1].
Терміни вступу у шлюбні стосунки теж посуваються все на більш пізній
вік. Більшість молодих людей негативно ставиться до ранніх шлюбів, вважаючи,
що найбільш вдалий час для вступу в шлюб, це вік від 26 до 30 років, причому
чоловіки вважають, що краще вступати у шлюб ближче до 30 років, а то й
пізніше. Як наслідок, зменшується саме число шлюбів і, зростає число
позашлюбних спілок чоловіків і жінок, особливо у ранньому віці, який найбільш
сприятливий для створення сім’ї та продовження роду. Все це тягне за собою
падіння народжуваності дітей. Для молоді мета хороших сімейних взаємин
проявляється в спілкуванні, яке приносить їм моральне задоволення, гармонію і
рівновагу між двома партнерами, у взаємній любові і повазі, відданості і довірі.
Все вище назване, само по собі не є суттєвою проблемою і навіть
перевагою перед вибором, який не враховує сумісність. Проблемою є те, що на
це накладається ще одна дуже важлива проблема сучасного суспільства – це
небажання дівчат народжувати дітей, а у чоловіків не бажання ставати батьками.
Причин через що молоді люди відмовляються ставати батьками дуже багато і це
не тільки фінансова невпевненість і відсутність свого житла або особистого
простору, головне – це зміна пріоритетів і банальна неготовність брати на себе
відповідальність за народження та виховання дитини. Все більше шлюбів
створюється так би мовити вимушено (незапланована вагітність, вік, тиск
близьких тощо), але більшість таких шлюбів не витримують навіть 3-х років.
Сучасні родини в основному обмежуються народженням однієї дитини,
пояснюючи це тим, що мають недостатнє фінансове становище, хочуть
забезпечити дитині гідне дитинство, освіту. Через те, що в нашій країні більша
частина сімей мають одну дитину вкрай критична демографічна ситуація, а
смертність перевищує народжуваність. Але ж кожна людина думає про себе, а не
про країну і суспільство в цілому. Дослідження показують, що все ж таки у
майбутньому велика кількість дівчат і молодих людей, а це 87%, бачать себе в
ролі батьків і лише 5% не бажають народжувати дітей взагалі, ще 8% опитаних
взагалі не замислюються про це [1, 3].
І мабуть, найважливіший інтерес представляють думки молоді про свою
батьківську родину, її моральні якості. Тільки 27% опитаних молодих людей і
дівчат вважають, що їх батьківська сім'я є зразком для побудови їх власної. Але в
той же час велика кількість опитаних людей, вказують, що не бажали б, що б їх
власна сім'я була схожа на батьківську. В даному факті немає нічого
незвичайного, тому як нинішня молодь росте і живе в зовсім іншому світі та
умовах, велика частина цінностей яких дотримувалися їхні батьки зараз стають
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не актуальними [3]. Але поряд з цим втрачається одна з ключових функцій сім’ї
(крім продовження роду), це морально-виховна, і наслідки впливу такого
розриву поколінь на суспільний добробут ще невідомі.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний погляд
нинішньої молоді щодо інституту сім'ї та шлюбу набуває суттєвих змін. Поперше, змінився вік в якому молодь готова вступати в шлюб, змінилися умови,
коли молодь готова оформлювати офіційні стосунки. Велика частина сучасних
молодих людей впевнені, що для необхідного благополуччя сімейного життя,
обов'язкова наявність суттєвої матеріальної бази. Також, так звана криза
інституту сім'ї негативно позначається на демографічній ситуації в країні. Все це
не може не відбиватися на суспільному добробуті який змінюється у
відповідності до наявних тенденцій, і сімейні цінності тут найбільш вразливі.
Держава усіма силами має підтримувати молоді сім'ї і намагатися створити для
них сприятливі умови становлення
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СЕКЦІЯ 6
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
РОЗУМНИЙ ДІМ-ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ВХОДЯТЬ В НАШЕ ЖИТТЯ
Йосифів Яна Ігорівна, учениця 3 курсу спеціальності 4113 "Оператор з обробки
інформації та програмного забезпечення"
ВПУ №21 міста Івано-Франківська
Науковий керівник: Бортник Наталія Сергіївна, викладач

Швидкий прогрес у розвитку високих технологій та інтеграція електроніки
призвели до помітного збільшення кількості і якості обчислювальних та
електронних пристроїв, які на сьогоднішній день усюди оточують людину у
повсякденному житті. Таким чином, говорячи про проектування сучасного
житлового середовища, не можна ігнорувати необхідність використовувати
технологічні досягнення, що можуть покращити життя людини. Широке
різноманіття засобів домашньої автоматизації дедалі збільшує спектр
функціональних можливостей інтелектуальних систем – від забезпечення
базових потреб людини у безпеці та комфорті до впровадження умов
заощадження споживчих ресурсів. Все наведене вище призвело до зацікавлення
вивчення теми.
Перед собою ставлю наступне завдання - узагальнити поняття «розумного
будинку». Класифікувати складові елементи системи інтелектуального
керування середовищем житла за функціональним призначенням.
«Розумний будинок» – це поняття, яке виникло у контексті сучасного
заміського будинку середнього класу. Деякі уривчасті данні з публікацій
встановлюють їх виникнення у часи «технологічної революції» розвитку
побутових приладів в ХХ столітті. Річард Харпер у своїй книзі «Всередині
розумного дому» (R. Harper, "Inside the Smart Home") розглядає два елементи, що
стали поворотними моментами для впровадження та просування побутових
технологій у сім'ях середнього класу: проведення електрики в будинки на
початку ХХ століття і впровадження інформаційних технологій у другій
половині ХХ століття.
Уперше термін «розумний будинок» був вигаданий Американською
асоціацією забудовників (American Association of House Builders) у 1984 році. Ця
ж установа зазначила, що таке помешкання відмінне від звичайного своєю
здатністю забезпечувати продуктивне та ефективне використання робочого та
житлового середовища.
Отже, «Розумний будинок» (англ. Smart house) – це житлове середовище
сучасного типу, організоване для проживання людей за допомогою автоматизації
і високотехнологічних пристроїв [2], що утворюють інтелектуальну систему
управління для забезпечення узгодженої і автоматичної роботи всіх інженерних
мереж будинку. Система «розумного будинку» грамотно розподіляє ресурси,
знижує експлуатаційні витрати і забезпечує зрозумілий інтерфейс контролю і
управління. Така інтелектуальна система повинна вміти розпізнавати конкретні
заплановані та надзвичайні ситуації, що відбуваються у помешканні, і реагувати
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на них відповідно до заданої програми: одна з систем згідно з запрограмованим
алгоритмом може керувати поведінкою інших систем.
Важливою особливістю і властивістю «розумного будинку», що відрізняє
його від інших способів організації житлового середовища, є те, що це найбільш
прогресивна концепція взаємодії людини з житловим простором, коли
мешканець будинку обирає один з запрограмованих сценаріїв, а вже
автоматизована система управління відповідно до зовнішніх і внутрішніх умов
задає параметри і відстежує режими роботи всіх інженерних систем і
електроприладів [3].
В ході проведених досліджень була виведена система керованих функцій
житла, що складається з п’яти основних груп:
Керування мікрокліматом. Створення і підтримка оптимального
мікроклімату житла – найважливіша умова високої працездатності,
продуктивного відпочинку і здоров'я мешканців будинку або квартири.
Забезпеченням цих умов займаються наступні інженерні системи: опалення
(радіатори та тепла підлога); вентиляція; кондиціонування; зволоження /
осушування повітря.
Керування освітленням житлового середовища поділяється на керування
трьома типами освітлення: природне освітлення; штучне освітлення;
світлодинаміка.
Система безпеки у «розумному будинку» має кілька напрямів захисту:
захист від проникнення; захист від витоку води та газу; пожежна безпека;
система відеоспостереження; тривожні кнопки; імітація присутності господарів
вдома.
Керування системами мультимедіа. Крім функції обслуговування,
«розумний будинок» також оснащений внутрішніми системами для розваги
господарів будинку та їх гостей. До основних складових системи
інтелектуального керування мультимедійними засобами можна віднести:
мультирум; медіасервер; домашній кінотеатр.
Керування побутовою технікою та електромережою є важливою частиною
загального комплексу інтелектуального керування середовищем житла. До неї
можна віднести наступні складові: сценарії вмикання / вимикання обладнання;
управління окремими розетками або їх групами; управління побутовою
технікою.
В ході дослідження було узагальнено поняття «розумного будинку», як
сучасного житлового середовища, основні системи життєзабезпечення якого
автоматизовані з використанням високотехнологічних пристроїв.
В результаті було класифіковано складові елементи системи
інтелектуального керування середовищем житла за функціональним
призначенням у п’ять груп: керування мікрокліматом житла (опалення,
вентиляція, кондиціонування, зволоження / осушування повітря); керування
освітленням (природне освітлення, штучне освітлення, світлодинаміка); система
безпеки (захист від проникнення, захист від витоку води та газу, пожежна
безпека, система відеоспостереження, тривожні кнопки, імітація присутності
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господарів вдома); керування системами мультимедіа (домашній кінотеатр,
мультирум, медіасервер); керування побутовою технікою та електромережою
(сценарії вмикання / вимикання обладнання, управління окремими розетками або
їх групами, управління побутовою технікою).
Питання – чи є майбутнє в системи smart home, давно не актуальне.
«Розумний будинок» вже став невід’ємною частиною сучасного суспільства. Ми
дивимось smart TV, звіряємо час за smart-годинниками, мріємо про smart кліматконтроль у своєї кімнаті. З кожним роком, людство стає все більш smart – саме
це і є майбутнє. Для того щоб спрогнозувати напрямок розвитку технології,
проаналізуємо доступні нам факти. Концепція "розумного будинку" цікава і
перспективна.
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The term «security» means “the quality or state of being secure – to be free from
danger.” In is also the protection against adversaries – from those who would do harm,
intentionally or otherwise – is the objective. Information security, to protect the
confidentiality, integrity and availability of information assets, whether in storage,
processing, or transmission. It is achieved via the application of policy, education,
training and awareness, and technology.[1]
Information security (InfoSec), refers to the development to protect the
information from unauthorized access, alteration and destruction.
What is the difference between information security and cybersecurity exists are
often confuse by many people. Cybersecurity is a more global term, it includes
InfoSec, while information security - as part of cybersecurity concerns the processes
that are supposed to protect data.
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The task of information security is not only to hide your data from unauthorized
persons, but also to protect them from unauthorized access - so that no one can change
this information, use, record or destroy it. Information security includes many areas of
analysis and research, such as, Cryptography, Cyber-forensics, Mobile Computing, etc.
Protected information can be any - both physical and electronic; InfoSec covers the
data specified in your social networks, your biometric data, mobile phone, and others.
Cybercriminals target their victims through online channels, as the probability of
finding one is more easier compared to physical means. In addition to that, the identity
of the fraudster is easy to hide and extremely difficult to find out after a successful
fraud. It gives immense motivation to the real-life criminals to use online channels.
Emails, websites as well as mobile applications are being used to lure potential
victims. Considering the increased adoption of mobile devices and Internet, the
probability of finding a vulnerable target is quite easy for the fraudsters.
Various financial frauds are being carried out through fake websites, messages,
pretending as leading organizations. More frequently messages can fool the smartest of
people, by customizing it with an extremely genuine-looking message. They address
the victims, by carrying out background checks in advance, using social media details.
From time to time, the fraudster may create a fake email account that really
looks like the original one, with a minor change in the spelling of the email address,
and sends instructions to transfer fund to an account that belongs to criminals. Many
organizations fall into this trap, due to lack of sufficient processes and awareness.
More significant frauds use data exfiltration and cyber espionage, where expert
criminal gangs use online channels to spread malware and blackmail the victims.
These, finally end up in financial and reputational losses in addition to regulatory
damages.[2]
And what should we do in all this situation and how to deal with fraud? We have
some necessary recommendations in this case:
1. Provide existing programs with preventative surveillance and hazard and fraud
assessment.
2. Review the information about the presence of fraud and fraud threat detection
to have time to respond in a timely manner in case you find yourself in a similar
situation.
3. Ensure that only authorized persons (if any) have access and authority to view
and read the information.
4. Create and enter special security controls for all channels with the necessary
information, consult with experts about possible fraud protection options.
5. Make sure that all your transactions or confidential activities are protected as
necessary.
Insec is a complex issue that cuts across multiple domains and calls for multidimensional, multi-layered initiatives and responses. It has proved to be a challenge for
governments because it involves various ministries and departments. It is more
difficult primarily due to the diffused and varied nature of the threats and the inability
to frame an adequate response in the absence of tangible perpetrators.Cyberspace has
expanded dramatically in its brief existence due to rapid development of information
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technology (IT) and commercial applications associated with it. The IT infrastructure
has become an integral part of the critical infrastructure which supports national
capabilities such as energy, power grids, telecommunications, emergency
communication systems, financial systems, defence systems, space, transport, land
records, public essential services and utilities, law enforcement and security and air
traffic control networks, to name a few.
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КОНСТРУКТИВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ INTERNET
Мойзріст Олена Михайлівна, м.н.с. лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці
Гурова Ольга Вадимівна, м.н.с. лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Використання соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram, Twitter,
Telegram стало невід'ємною частиною повсякденного життя молодих українців.
Можливості соціальних мереж доки ще не дослідженні в повному обсязі, але вже
зараз дають привід казати про їх значний вплив на формування свідомості
молоді, мотиви її поведінки, ціннісні орієнтації, стиль життя, вибір мети і шляхів
її реалізації. Проблематика взаємодії молоді у соцмережах Internet є предметом
дослідження спеціалістів різних галузей знань: психологів, соціологів,
політологів, тощо.
Потрібно відмітити, що у той час як більшість вітчизняних науковців все
ще ставляться до соціальних медіа з певною підозрою і пов’язують активність у
них виключно з погіршенням соціальних зв'язків і навичок спілкування молодих
людей, наукові дослідження західних психологів показують і те, що активне
використання соціальних мереж грає дійсно важливу конструктивну роль у
житті молоді – це забезпечення результатів у навчанні, сприяння підтримці
відносин, формування особистості, розвиток впевненості в собі і почуття власної
гідності. Спільноти і соціальні взаємодії, які молоді люди формують в Internet,
можуть бути неоціненними для розвитку і зміцнення соціальних навичок.
Найбільшим феноменом всесвітньої павутини є утворення соціальних
мереж та мережевих спільнот. Термін «Virtual Community» (віртуальне, або
мережеве суспільство) розробив Г. Рейнгольд і дав йому наступне визначення:
«Віртуальні співтовариства є соціальними об'єднаннями, які виростають з
Мережі, коли група людей підтримує відкрите обговорення достатньо довго і
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людяно, для того щоб сформувати мережу особистих відносин у кіберпросторі».
[1]
Мета статті: використовуючи дані досліджень, що презентовані у
вітчизняній та закордонній психолого-педагогічній літературі, розглянути саме
конструктивні аспекти активного використання молоддю соціальних мереж
Internet.
1. Максимальна реалістичність спілкування. У звичайному спілкуванні
люди передають інформацію і отримують миттєвий зворотній зв'язок. Потреба
ділитися є базовою. Соціальні мережі забезпечили можливість постійно
оновлювати і ділитися контентом з друзями без особливих зусиль. [4]
2. Молодь стає творцями контенту, менеджерами і розповсюджувачами
(інфлюенсерами). Соціальні мережі ґрунтуються на активній участі: користувачі
беруть участь у заходах і обговореннях, створюють або змінюють,
завантажують, розповсюджують контент. Це підтримує творчість і потребує
знань про володіння контентом і управління даними.
3. Отримання незалежності і підвищення життєвої стійкості. Віртуальний
світ, в який потрапляють молоді люди, надає їм додаткову свободу для
вираження своїх емоцій, почуттів, життєвих позицій, настроїв, поглядів,
подолання різноманітних внутрішніх і зовнішніх конфліктів, виникаючих в
реальному житті у родинних стосунках, відносинах з однолітками. Онлайнпростір є соціальним простором, а соцмережі пропонують можливості,
аналогічні тим, які існують в офлайнових соціальних просторах: бути з друзями
або досліджувати їх поодинці, зміцнюючи незалежність і розвиваючи навички,
необхідні, щоби навчитися розпізнавати і оцінювати ситуації, що є і в
звичайному житті.
Видатний український психолог, академік С.Д. Максименко стверджує, що
перспектива життєвого шляху та усвідомлення способів її досягнення робить дії
людини впевненими, цілеспрямованими, живить їх енергією. Брак життєвої
перспективи або її втрата можуть викликати стан фрустрації, тобто порушення
планів, зневіру, безнадійність. [2, с.35].
4. Позитивний вплив на самооцінку та самоприйняття. Більшість соцмереж,
дозволяючи користувачам вибірково переглядати і розмірковувати про свої
кращі моменти, можуть сприяти самоприйняттю і усвідомленню власної
цінності. Результати досліджень показують, що сайти соціальних мереж,
сприяючи самовираженню і підкреслюючи соціальні зв'язки з друзями і сім'єю,
також сприяють збереженню самооцінки (Toma & Hancock, 2013).
5. Розвиток умінь самопрезентації та зміцнення довіри у соціальних групах.
Соцмережі у змозі надати доступний і потужний інструментарій для освітлення і
рішення проблем, які зачіпають і цікавлять молодь. Це допомагає користувачам
розробляти публічні способи подання себе. Особисті навички дуже важливі в
цьому контексті: заводити і розвивати дружні стосунки, а також самому
розглядатися як надійний зв’язок у мережі.
6. Молоді люди як активні громадяни і учасники соціального життя.
Соцмережі дають можливість для відточування навичок обговорення і активної
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позиції у місцевому, національному або міжнародному контексті. Також їх
можна використовувати для організації заходів або спеціальних груп, щоб
продемонструвати проблеми і думки, підвищити обізнаність про причини і
наслідки суспільних проблем.
7. Молодь і вища освіта. На даний час більше третини населення світу
використовує будь-яку форму соціальних мереж для спілкування, що робить
маркетинг ВНЗ у соцмережах обов'язкової тактикою для підвищення лідерства в
програмах вищої освіти. Це ідеальна платформа для реклами навчального
закладу. Власні сторінки у соцмережах надають університетам унікальну
можливість поділитися досвідом з широким колом людей. Також, наприклад,
університет тепер може показати, яким є життя і навчання з точки зору студента,
що буде працювати на користь вибору саме цього навчального закладу.
8. Можливості для навчання і досліджень. Соціальні мережі заохочують
творчість, відкриття та обізнаність. Якщо хтось цікавиться певними книгами,
знаннями чи ідеями, його інтерес буде задовольнятися службою соціальних
мереж або групами усередині.
9. Становлення молодих людей, як співробітників і командних гравців.
Соцмережі призначені для підтримки користувачів, що працюють, думають і
діють разом. Вони також вимагають навичок співпраці і компромісу. Крім
просто спілкування, соцмережі стали полем для корпоративного світу для
реклами своїх товарів і послуг. Компанії можуть найняти популярних молодих
людей в якості послів своїх брендів в Internet.
10. Можливості для власного бізнесу. Молоді люди можуть ділитися будьякими товарами і послугами, які вони пропонують друзям і групам. Крім того,
вони можуть заробити значну суму грошей, запустивши підкасти та vlogs.
11. Сприяння розвитку ключових і реальних професійних навичок.
Управління присутністю в Internet і здатність ефективно взаємодіяти он-лайн,
можливість швидкої адаптації до нових технологій, послуг і середовищ вже
розцінюється роботодавцями як дуже цінні навички. Більшість послуг засновані
на вмінні створювати тексти, що сприяє творчості і розвитку навичок
грамотності, включаючи інтерпретацію, оцінку і контекстуалізації.
12. Соціальні мережі дозволили молоді працювати з будь-якої точки світу.
Це називається віртуальною командою. Хоча ці віртуальні робочі групи
працюють в одній і тій ж організації, вони працюють в різних частинах світу, їх
спілкування відбувається он-лайн.
13. Користування соцмережами безцінне для молодих людей з обмеженими
можливостями, дозволяючи їм отримувати повноцінну освіту, роботу і без
обмежень спілкуватися з іншими людьми.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що інтернет-технології міцно
увійшли у наше життя, їх щоденне використання стає нормою сучасного
суспільства і, навіть, необхідною умовою в процесі соціалізації молоді. І
відмовитися від них уже ніхто не зможе, тому що, якщо це мережа для
міжособистісного спілкування, то вона дуже зручна, економна і практична; якщо
для освіти, роботи і творчості, то виявляється продуктивною і швидкою.
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Сучасні студенти належать до покоління, яке народилося в цифровому світі
й не уявляє своє життя без Інтернету, комп’ютера, мобільного телефону або
інших електронних пристроїв. Однак, у них відсутня здатність довго
концентруватися на матеріалі. Вони мають кліпове мислення та не здатні
сприймати довгі повідомлення.
Це є однією із проблем успішності студентів. Саме тому проблема
правильної систематизації, розрізнення завдання для зацікавлення сучасних
студентів є актуальною [1].
Альтернативою може стати використання Google Apps Education Edition
(додатки Google для освітніх установ). Вони прості у впровадженні й
використанні, обслуговуються компанією Google і не вимагають завантаження,
установки та підтримки апаратного і програмного забезпечення. Крім своєї
різноманітності, яка в змозі задовольнити будь-які потреби сучасного педагога та
студента додатки Google мають такі характеристики, як: доступність, простота,
надійність, низька вартість, стабільність, варіативність, якість [2, с. 73].
З огляду на викладене вище, метою статті є опис основних можливостей
застосування Google-додатків при вивченні курсу цифрової економіки.
Для прикладу розглянемо систему управління навчанням Google Classroom.
Зазначена система має багато можливостей:
доступ до матеріалів з будь-якого місця;
створення завдання і поширення його індивідуальної копії для кожного
студента;
спільна робота над завданнями;
спілкування в режимі реального часу;
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можливість інтерактивної перевірки виконаних завдань.
Наразі для роботи із сервісом достатньо під’єднання до Інтернету, браузера
та будь-якої вільно розповсюджуваної операційної системи [3]. Єдиною умовою
є реєстрація власної скриньки на Gmail і отримання ключа доступу, який Google
Classroom генерує для кожного класу.
У Google Classroom можуть міститися не тільки завдання для виконання під
час навчальної діяльності, а й посилання на корисні ресурси, зокрема сайт
дисципліни, створений за допомогою сервісу Google. Сайт з дисципліни
«Цифрова економіка» доцільно наповнити лекціями, практичними роботами,
індивідуальними завданнями для студентів і посиланнями на інформаційні
ресурси, які можуть знадобитися у вивченні курсу (підручники, посібники,
інтернет-ресурси, відеоматеріали тощо).
Використання платформи Classroom під час проведення практичних занять
дає змогу здійснювати інтерактивний контроль за їх виконанням. А поєднання
можливостей коментування завдань і сервісу «Оголошення» спрощує студентам
роботу над індивідуальними завданнями (рис. 1).

Рис 1. Сервіс "Оголошення" у середовищі Google Classroom
Для перевірки засвоєних знань пропонуємо використовувати Google
Форми. Викладачеві потрібно лише наповнити форму необхідною інформацією
та виставити налаштування. Залежно від параметрів перевірятися виконані тести
будуть автоматично або «вручну», а студенти матимуть можливість
ознайомитися з правильними чи неправильними відповідями. Завдяки цьому
сервісу педагог у будь-який момент може переглянути поіменно всі відповіді
студентів, а також дату і час виконання тесту.
На мою думку, навчальні заклади XXI століття зобов’язані здійснювати
педагогічний вплив, ураховуючи індивідуальні особливості кожного суб’єкта
навчального процесу. Що, у свою чергу, вимагає перегляду вимог як до методів і
форм організації навчання, так і до ролі та професійної підготовки викладача.
Так, використання системи управління навчанням Google Classroom при
вивченні цифрової економіки дає можливість:
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підвищити наочність та інтерактивність інформації, чим стимулює інтерес
до навчання;
забезпечити доступність матеріалів заняття в будь-який час;
активізувати пізнавальну діяльність студентів на лекціях та залучити до
процесу навчання смартфони;
контролювати хід виконання практичних робіт, не відволікаючи студентів;
забезпечити поширення індивідуальних завдань за рахунок створення
персональої копії окремо для кожного студента;
частково звільнити студентів від необхідності виконання рутинних
математичних дій, використовуючи програмні можливості Google Spreadsheets;
встановити часові обмеження на виконання тих чи інших завдань;
вивільнити час викладача, відведений на перевірку тестів, за рахунок їх
виконання в мережі;
організувати «лічильник балів», а отже, підвищити рівень обізнаності
студентів у власних навчальних досягненнях;
забезпечити прозоре оцінювання виконаних студентами робіт;
переглянути в будь-який момент усі роботи конкретного студента, а також
дату і час їх виконання;
упровадити невеликі ігрові модулі для максимального запам’ятовування
найважливіших категорій дисципліни;
відповісти в режимі реального часу на запитання студентів;
виконати завдання групою студентів одночасно.
Отже, використання сервісів Google в навчальному процесі сприяє
виконанню
основного
завдання
сучасної
освіти
–
формуванню
конкурентоспроможної й успішної особистості в електронному інформаційному
суспільстві. Крім того, значно вдосконалює й урізноманітнює діяльність
викладача, активізує творчу діяльність студентів, створює належні умови для
формування й розвитку у них відповідних умінь та навичок, покращує засвоєння
і відтворення ними отриманої інформації. І хоча всі ці переваги сервісів Google
дозволяють на якісно новому рівні розв’язати непрості освітні завдання
(починаючи із засвоєння класичних знань і базових істин і закінчуючи вмінням
студента орієнтуватися в обраній професії, користуватися набутими знаннями
для розв’язання життєвих завдань і саморозвитку в майбутньому, сучасним
викладачам потрібно продовжувати пошук сучасних методик навчання).
Література
1.
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-dodatkiv-google-dlya-nalagodzhennyavzaemodi-mizh-uchasnikami-osvitnogo-procesu
2. В. Ocaдчий, "Зacoби iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi
майбутніх учитeлiв", Пeдaгoгiкa, психологія та мeдикo-бioлoгiчнi пpoблeми виxoвaння i
cпopту, C. Єpмaкoвa, Ред. Харків, № 11, 2009, с. 72-78.
3. В. Демешкевич "Особливості використання сервісів Google в діяльності
педагогічних працівників", на Обласна наук.-практ. інтернет-конф. Шляхи ефективного
впровадження освітніх технологій у навчальних закладах, Кіровоград, 2016. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog12/title-434.Дата
зверенення: Серп. 01,2017.
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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE CLASSROOM У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ
Вавринюк Олег Віталійович, учень 1 курсу спеціальності 4112 «Оператор
комп’ютерної верстки»
Вищого професійного училища №21 м.Миколаєва
Науковий керівник: Борщенко Ольга Миколаївна, майстер виробничого навчання

У сучасному світі розвиток інформаційних технологій має високий темп.
Набагато легше зберігати відео, фотографії та документи на хмарних ресурсах,
аби заощадити пам'ять пристрою та мати доступ до файлів з різних точок світу.
Постає питання необхідності використання сервісу з освітньою метою, аби
полегшити швидкість виконання навчальних завдань та їх перевірки. Заслуговує
уваги сервіс, котрий нещодавно представила компанія Google, розроблений на
базі Google Apps – система управління навчанням (СУН) Google Classroom. [1]
Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для
навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації
завдань безпаперовим шляхом.[2]
У Google Classroom викладачі та майстри виробничого навчання мають
можливість легко та швидко створювати, перевіряти завдання учнів у
електронній формі. Самі завдання та роботи учнів при цьому автоматично
систематизуються в структуру папок і документів на Google Диск, зрозумілу і
викладачам (майстрам), і учням.
На сторінці завдань учню видно, яке завдання треба виконати. Для того,
щоб виконати певне завдання, потрібно натиснути на необхідне для виконання
завдання. Варто наголосити, що відомості про виконані роботи постійно
оновлюється (в режимі реального часу). Також даний сервіс надає можливість
додавати коментарі викладачу до перевіреної роботи. Наведемо основні
особливості, що варто враховувати при роботі з Google Classroom. Особисті
налаштування для Google Classroom – для кожного новоствореного класу
надається певний код доступу, за допомогою якого можна приєднатися до
створеного класу.
При цьому викладачу (майстру) надається можливість спостерігати за
виконанням або усіх завдань одночасно або окремого завдання за потреби.
Зауважимо, що Google Classroom надає можливість обмежувати виконання
завдань у часі. Комунікація в Google Classroom – сервіс надає можливість
публікувати оголошення, а також залишати коментарі до завдань та перевірених
робіт, завдяки чому викладачі (майстри) та учні можуть підтримувати зв'язок.
Інтеграція Google Classroom та Google Диску – після створення певного
класу, папка з матеріалами даного класу автоматично створюється у викладача
(майстра) на Google Диску, після чого в учнів теж з'являється така папка
автоматично.
Простота у використанні, безкоштовність та високий рівень доступності
Google Classroom та інших сервісів Google, які цифровий гігант Google постійно
оновлює та вдосконалює, дає можливість викладачам організовувати ІКТпідтримку звичайних форм навчання, а також для перевернутого і
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дистанційного, індивідуалізувати навчання і широко використовувати групові
форми роботи. Матеріали розміщені на хмарі учні можуть переглядати вдома для
повторення вивченого на парі, або ж для того, щоб краще розібратись в темі,
якщо при вивчені було щось незрозуміло [3].
Отже, Google Classroom є безкоштовним хмарним сервісом, який є зручним
у використанні як викладачам (майстрам виробничого навчання), так і учням
різних курсів та спеціальностей.
Література
1. Certified Administrator [E-resource] / Google Apps. Certification. – 2015. – Access
mode: http://certification.googleapps.com/admin.
2. Google Groups. productforums.google.com. Процитовано 2018-02-08.
3. Гриценко В., Юстик І. Використання сервісу GOOGLE CLASSROOM для
управління освітніми процесами [Електронний ресурс]/ В. Гриценко, І. Юстик //
Використання сервісу GOOGLE CLASSROOM для управління освітніми процесами . –
2015. – Режим доступу : http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2015-10-06-06-1754/sektsiia4/3930-vykory
stanny
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Турчин Андрій Миколайович, студент 5 курсу спеціальності 186 «Видавництво та
поліграфія»
Вище Професійне Училище №21 м. Миколаєва
Керівник: Коцаба Таміла Олександрівна, викладач англійської мови II
кваліфікаційної категорії

Artificial intelligence (AI) is an area of computer science that emphasizes the
creation of intelligent machines that work and react like humans.
Research associated with artificial intelligence is highly technical and
specialized. The core problems of artificial intelligence include programming
computers for certain traits such as:
Knowledge;
Reasoning;
Problem solving;
Perception;
Learning;
Planning;
Ability to manipulate and move objects.
AI can be categorized as either weak or strong. Weak AI, also known as narrow
AI, is an AI system that is designed and trained for a particular task. Virtual personal
assistants, such as Apple's Siri, are a form of weak AI. Strong AI, also known as
artificial general intelligence, is an AI system with generalized human cognitive
abilities. When presented with an unfamiliar task, a strong AI system is able to find a
solution without human intervention.
Types of artificial intelligence
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Arend Hintze, an assistant professor of integrative biology and computer science
and engineering at Michigan State University, categorizes AI into four types:
Type 1: Reactive machines. An example is Deep Blue, the IBM chess program
that beat Garry Kasparov in the 1990s. Deep Blue can identify pieces on the chess
board and make predictions, but it has no memory and cannot use past experiences to
inform future ones. It analyzes possible moves -- its own and its opponent -- and
chooses the most strategic move. Deep Blue was designed for narrow purposes and
cannot easily be applied to another situation.Type 2: Limited memory. These AI
systems can use past experiences to inform future decisions. Some of the decisionmaking functions in self-driving cars are designed this way. Observations inform
actions happening in the not-so-distant future, such as a car changing lanes. These
observations are not stored permanently.Type 3: Theory of mind. This psychology
term refers to the understanding that others have their own beliefs, desires and
intentions that impact the decisions they make. This kind of AI does not yet exist.Type
4: Self-awareness. In this category, AI systems have a sense of self, have
consciousness. Machines with self-awareness understand their current state and can
use the information to infer what others are feeling. This type of AI does not yet exist.
Advantages of Artificial Intelligence:
Error Reduction;
Difficult Exploration;
Daily Application;
Digital Assistants;
Repetitive Jobs;
Medical Applications;
No Breaks.
Disadvantages of Artificial Intelligence:
High Cost;
No Replicating Humans;
No Improvement with Experience;
No Original Creativity;
Unemployment;
Origins
1. R. Kurzweil. The Singularity Is Near/ Kurzweil R.: Viking Press, 2005. - 652p.
2. R. Kurzweil. The Age of Spiritual Machines / Kurzweil R.: Viking Press, 1999. - 400p.
3.
https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/?cnreloaded=1.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_(chess_computer).
5.
https://www.quora.com/What-are-the-advantages-disadvantages-of-artificialintelligence.
6.
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/06/19/7-types-of-artificialintelligence/#4ba9ca67233e.
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ВИКОРИСТАННЯ КРАУДСОРСИНГ-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ
БІБЛІОТЕКИ
Потабенко Тамара Леонідівна, студентка 5 курсу спеціальності 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Науковий керівник: Захарова Ірина Володимирівна, к.і.н., доцент
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Бібліотеки України демонструють сьогодні початкову стадію цифрової
модернізації, яка в подальшому створить реальну основу щодо їх
соціокомунікаційної діяльності в цифровому медіапросторі та глобальній
системі виробництва інформації і знань.
Техніко-технологічна складова цифрової адаптації бібліотек передбачає:
упровадження новітніх цифрових технологій; створення електронної
інфраструктури
бібліотечного
виробництва;
автоматизацію
процесів
бібліотечно-інформаційної діяльності; розвиток електронних інформаційних
ресурсів; розширення спектра інформаційних продуктів і послуг; оцифрування;
кумуляцію, довгострокове збереження, створення копій інформаційних об’єктів;
систематизованих цифрових активів; надання доступу до цифрових активів на
постійній основі в довгостроковій перспективі; застосування новітніх форм
мережевого обслуговування; створення інтернет-представництв; кураторство
всіх видів контенту; розробку спеціалізованих програмних засобів і
технологічних платформ агрегації та опрацювання цифрового контенту;
розбудову технічної інфраструктури консолідації і збереження інформації і
даних [1,2].
Важливим аспектом реалізації бібліотек у цифровому просторі стає
можливість залучення користувачів до процесів створення та розвитку цифрових
активів. Сучасні користувачі набагато більше зацікавлені в отриманні доступу
саме до необробленого контенту, вільного для коригування, креативного
опрацювання, масового завантаження на основі технологічних платформ,
інноваційного інструментарію, спеціалізованих застосунків та ін.
Новим завданням для бібліотек – створення цифрових активів, розвиток
соціокомунікаційної діяльності в цифровому просторі, налагодження
конструктивного діалогу з аудиторією користувачів. Надзвичайно ефективним є
краудсорсинг – соціокомунікативна технологія, що дозволяє бібліотекам
нарощувати
потенціал
для
управління
контентом
поза
своїми
інституціональними межами.
Потенціал краудсорсингу дозволяє залучати ініціативних користувачів,
здатних до інноваційного креативного мислення, продукування нових
ефективних ідей, здійснення добровільної діяльності заради суспільно значущої
мети. Краудсорсинг є технологію управління зворотним зв’язком між
бібліотекою й суспільством, інструментом налагодження конструктивної
взаємодії й досягнення рівноваги між ними; сприяє пошуку нових
інформаційних об’єктів, тем і технологій створення цифрових колекцій, дозволяє
оптимізувати опрацювання великих обсягів цифрового контенту та ін.[3,4]
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Пропонується розробити проект використання краудсорсинг-технологій у
діяльності бібліотеки відповідно до техніко-технологічної складової адаптації та
напрямів інтеграції до цифрового інформаційного простору, на прикладі
бібліотеки ВСП Шевченківського коледжу Уманського національного
університету садівництва.
Основна мета проекту – створення єдиного інформаційного каталогу
бібліотеки Уманського національного університету садівництва та комплексна
автоматизація основних процесів бібліотеки коледжу.
До стратегічних цілей проекту можна віднести, наступне: зростання
масштабованості бібліотечних проектів за рахунок участі і доступу до
результатів праці необмеженої за кількістю учасників аудиторії;зниження
ризиків краудсорсинг-проектів в порівнянні з проектами, що виконувались
традиційним шляхом;досягнення значної економії фінансових, кадрових і
часових ресурсів;створення нових можливостей налагодження комунікації з
користувачами, покращення соціокомунікаційних технологій, соціальних форм
кооперації, обміну, самоорганізації;можливість дослідження мотивації,
очікувань,
досвіду,
інтересів
і
потреб
різних
користувацьких
аудиторій;впровадження
передового
досвіду
створення,
забезпечення
довгострокової доступності та зрозумілості цифрового контенту бібліотек.
Тактичні цілі проекту обумовлені, таким:продукування якісно нових
мережевих продуктів, послуг та ресурсів. Збагачення бібліотеки інформаційними
об’єктами, розширення каналів і рівнів їх транслювання;підвищення
ефективності пошуку інформації, покращення якості, точності та вірогідності
даних завдяки виправленню помилок в класифікації;збільшення інтелектуальної
цінності даних за допомогою тегування, рейтингів і відгуків, а також
представлення на цій основі соціальної рекомендації для більшого загалу
користувачів;створення та системне розгортання віртуальних представництв, що
відповідають ментальним моделям сучасних користувачів;інтеграція цифрових
активів бібліотек окремих установ у єдиний інформаційний простір,
налагодження стратегічних партнерських відносин, що дозволять розкривати
можливості реалізації кооперації з бібліотеками й іншими інформаційноорієнтованими організаціями, які є ключовими гравцями у процесах створення,
збереження, організації доступу до культурної, наукової, цифрової спадщини.
Передбачається реалізація проекту за такими етапими:
1. Підготовчий етап, що полягає в дослідженні поточних показників
діяльності бібліотеки та формуванню заходів з оптимізації її роботи.
2. Етап створення електронних об'єктів бібліотеки, зокрема оцифрування
архівів і колекцій, структурування інформаційних ресурсів та розробки зведеної
бази даних.
3. Етап розробки сайту бібліотеки, що складається власне з процесу
розробки, а також з подальших процесів тестування й оптимізації.
4. Етап популяризації бібліотеки шляхом вдосконалення сайту за
результатами веб-аналітики, покращення контенту і поширення присутності
бібліотеки в мережі.
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Отже,
використання
краудсорсинг-технологійиу
діяльності
бібліотекипідвищить
гнучкість,
здатність
стабільно
розвиватися
й
функціонувати в умовах, що постійно змінюються, самої бібліотеки, а також
змінить соціокомунікаційне середовище бібліотечної установи долучаючи до
основних процесів її діяльності користувача.
Застосування соціокомунікаційних технологій, а саме краудсорсингтехнології можуть виступати засобом руху бібліотеки як соціальної системи до
самоорганізації та самовдосконалення, інструментом її випереджаючого
розвитку в динаміці процесів розвитку інформаційного суспільства.
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ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Панченко Тетяна Миколаївна, студентка 5 курсу спеціальності 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
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Науковий керівник: Захарова Ірина Володимирівна, к.і.н., доцент
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

На сучасному етапі розвитку Україна одним із пріоритетів визначає
розвиток інформаційного суспільства, яке можна визначити як орієнтоване на
інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на формування інноваційної
моделі розвитку високотехнологічне суспільство, в якому кожен громадянин має
можливість створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них
вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній
людині повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і
суспільного розвитку та підвищення якості життя.
Актуальним завданням залишається залучення громадськості до процесу
обговорення адміністративних питань та прийняття управлінських рішень і, як
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результат цього, ефективності та прозорості діяльності органів державної влади
(далі – ОДВ) та органів місцевого самоврядування (далі – ОМС). В Україні
процес висвітлення діяльності ОДВ та органів місцевого самоврядування ОМС
не є достатньо прозорими, а діяльність влади не завжди зрозуміла для населення.
Закритість влади від громадськості, особливо при прийнятті управлінських
рішень, є суттєвим гальмівним фактором на шляху демократичних перетворень
та розбудови громадянського суспільства [1,2].
У схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня
2017 р. № 649-р. Концепції розвитку електронного урядування в Україні
електронне урядування визначено як форму організації державного управління,
яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності ОДВ
та ОМС з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для
формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб
громадян [1,3,4].
Запровадження та використання технологій електронного урядування є
вагомим фактором підвищення рівня довіри та електронної демократії,
національної
конкурентоспроможності,
сприяє
прискореним
темпам
економічного зростання та поліпшує структуру економіки сучасної держави у
контексті вимог Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», «Стратегії розвитку
інформаційного суспільства в Україні», «Стратегії реформування державного
управління України на 2016-2020», «Концепції розвитку електронного
урядування в Україні» та «Концепції розвитку електронної демократії в
Україні»[1,2].
Застосування інформаційно-комунікативних технологій на рівні місцевих
(регіональних) органів влади та управління ще є недостатньо вивченим
питанням, до того ж, не підкріпленим у достатній кількості прикладами
практичного застосування. І досі залишається відкритим питання законодавчого
регулювання діяльності веб-сайтів ОМС та вирішення проблем цифрової
нерівності між органами державної виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, що потребує негайного вирішення. Офіційний веб-сайт ОМС та
Інтернет як основний засіб реалізації права громадянина на доступ до публічної
інформації[4,5].
Пропонується на основі комплексного аналізу веб-сайтів ОМС, з
урахуванням визначених вимог і критеріїв щодо структури й інформативності та
з застосуванням програмного забезпечення розробити план оптимізації веб-сайту
ОМС, на прикладі Черкаської міської ради.
Тому веб-сайт Черкаської міської ради необхідно розглядати з двох точок
зору, як з боку пропозиції (тобто інформації, яку висвітлюють ЗМІ), так і з боку
попиту (тобто інформаційного запиту населення).
Сайт міської ради було створено в 2008 році студією дизайну та реклами
«SOLASS». Основною адресою сайту є http://chmr.gov.ua/ua/.
Сайт складається з структурних розділів: новини, гостям міста, міська
влада, громадянам міста, розвиток міста, відео, публічні гроші, громадський
бюджет, очищення влади, звернення громадян. Додаткове меню, представлене в
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лівому сайдбарі, включає наступні розділи та сторінки, що по суті є підпунктами
основних структурних підрозділів з головного меню: оголошення, переселенці,
мапа міста, безпека населення, доступ до публічної інформації, важливі
документи.
Відповідно до дослідженню напрямів підвищення ефективності управління
в органах місцевої виконавчої влади в контексті розвитку електронного
урядування було проведено аналіз веб-сайту на розроблено оптимізаційний план
оптимізації роботи веб-сайту Черкаської міської ради, який передбачає пакет
рекомендації щодо технології оптимізації сайту та його тестування. Поради з
оптимізації, зокрема, включають редагування статей сайту з врахуванням
підібраного набору ключових слів, створення внутрішньої перелінковки,
проведення реєстрації сайту в пошукових системах, тематичних базах посилань
та каталогах, зміну файлів robots.txt, .htaccess та sitemap.xml, коригування
семантичної розмітки статей та створення профілю і встановлення скрипта від
GoogleAnalytics для отримання більш повної статистики про відвідуваність
сайту.
Література
1. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні:
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. №649-р. Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80.
2. Гасимов Р. А. Електронне урядування як механізм публічного управління та
адміністрування: дис. на здобуття наук. ступеня з дер. управління: спец. 25.00.02
«Механізми державного управління». Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Київ, 2018. 220 с.
3. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні:
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. №2250-р. Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80.
4.Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів від 01.01.2014 № 3-2002-п. Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF.
5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від
22.05.2003 № 851-IV. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15. – Дата
звернення: 03.03.2017.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ РАДИ
Сіренко Оксана Миколаївна, студентка 5 курсу спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Науковий керівник: Захарова Ірина Володимирівна, к.і.н., доцент
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Одним із пріоритетних напрямів державної політики сьогодення є
спрямування діяльності органів місцевого самоврядування в умовах формування
інформаційного суспільства та активного впровадження інформаційних
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технологій. Актуальними стають питання вдосконалення та уніфікації процесів
одержання, прийняття, використання, передачі, зберігання інформації, яка є
базою інформаційних відносин органів місцевого самоврядування з населенням
адміністративно-територіальної одиниці.
Актуалізується процес розповсюдження інформації про діяльність органів
місцевого самоврядування, зокрема через їх веб-сайти, для забезпечення
прозорості, відкритості функціонування рад та їх виконавчих органів,
підвищення оперативності та ефективності їх поточної роботи.
Таким чином, документування управлінської інформації та організування
роботи зі службовими документами є одним із основних складових діяльності
органів місцевого самоврядування. Стан документаційно-інформаційного
забезпечення органів місцевого самоврядування залежить від певних показників.
До завдань інформаційного забезпечення відносяться: 1) задоволення
інформаційних потреб органів управління, надання їм інформації у вигляді
документів; 2) формування, розміщення, наповнення, підтримка, актуалізація і
використання інформаційних ресурсів організації[1,2].
Реінжиніринг адміністративних процесів є одним із методів з
кардинального реформування органів публічного управління. Інформаційні
технології використовуються під час реінжинірингу адміністративних процесів
для аналізу і конструювання нових ефективних адміністративних процесів і
керування ними.
Електронний документообіг являє собою керовану документальну
комунікацію, яка здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних
технологій всередині організації і у взаємодії із зовнішнім середовищем.
Основним
результатом
упровадження
системи
електронного
документообігу є створення єдиного інформаційного простору органів публічної
влади[3].
З урахуванням переваг технологій електронного документообігу
завданнями із забезпечення розвитку електронного урядування в Україні в цьому
секторі є: розвиток систем внутрішнього електронного документообігу в органах
влади та системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;
запровадження державного електронного архіву та електронних архівів органів
влади і визначення порядку передачі електронних документів у державний
електронний архів та порядку їх архівного зберігання; визначення порядку
приймання-передачі електронних документів до державних архівних установ,
архівних установ районних держадміністрацій та міських рад; визначення вимог
до формату уніфікованого інформаційного об’єкту, що призначений для обміну
електронними документами.
Для організації документаційного забезпечення управління необхідна
наявність вироблених правил створення та оформлення документів, облікових
методів та методів тимчасового зберігання і обробки документів. В зв’язку з цим
автоматизація документообігу досягається шляхом використання засобів
обчислювальної техніки та інформаційних технологій, що забезпечують
створення, реєстрацію, оформлення та облік документів, їх систематизацію,
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класифікацію, збір та виконання, а також підготовку до архівного та
депозитарного зберігання. У залежності від конкретної стадії життєвого циклу
документу, архіви поділяються на два основні типи – статичні, що мають справу
лише з опублікованими документами та динамічні, що працюють як з
опублікованими документами, так і з тими, що знаходяться в розробці.
Архіви повинні вирішувати такі задачі, як організацію зберігання
електронних документів, обліку паперових і мікрографічних документів,
організацію пошуку, підтримку захисту від несанкціонованого доступу,
підтримку перегляду та анотування документу, колективної роботи з ним [4].
У рамках реінжинірингу адміністративних процесів запропоновано проект
розгортання системи електронного архіву в рамках електронного урядування на
базі Черкаської міської ради.
Основна мета проекту – інформатизація місцевої ради, створення
оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб та реалізація прав
громадян шляхом розгортання на базі Черкаської міської ради системи
електронного документообігу з введеним в експлуатацію модулем електронного
архіву.
Реалізація проекту передбачає наступні етапи:
1. Розробка плану розгортання системи на підприємстві та аналіз
організаційно-штатної структури, внутрішніх правил діловодства та
інформаційних потоків, а також підготовка персоналу до роботи з програмною
системою.
2. Підготовка системи до експлуатації, що включає в себе налаштування
загальносистемних параметрів, заповнення словників та картотек, створення
реєстраційних карток, макетів форм звітності та маршрутних схем руху
документів, створення категорій користувачів із заданням прав доступу,
налаштування для різних категорій користувацького інтерфейсу.
3. Експлуатація системи, що включає в себе обробку документів,
формування електронного архіву, електронну підтримку роботи з паперовим
архівом, а також використання системи в окремих структурних підрозділах
міськради.
4. Супровід системи – постійна підтримка з боку компанії-розробника.
Отримання пакетів оновлень, технічна підтримка та видалення програмних
помилок в разі їх виявлення.
Основним продуктом реалізації проекту є розгорнута у всіх
функціональних структурних підрозділах та департаментах Черкаської міської
ради система електронного документообігу з модулем електронного архіву.
Непрямим продуктом реалізації є сформований електронний архів документації
міськради.
Отже, визначені напрями вдосконалення документаційного забезпечення
діяльності у рамках реінжинірингу адміністративних процесів Черкаської міської
ради спрямоване на підвищення рівня документаційного забезпечення в рамках
електронного урядування.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ
ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Гайворонська Мар’яна Григорівна, магістрантка 2 курсу, спеціальності
012 Дошкільна освіта»,
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Науковий керівник: Бешок Тетяна Віталіївна, к. пед. н.,доцент кафедри теорії і
методики дошкільної та початкової освіти

Сучасний
розвиток
психолого-педагогічної
науки
в
Україні
характеризується пошуком нових фундаментальних підходів до побудови
навчально-виховного процесу. Законом «Про освіту», державною національною
програмою «Освіта» (Україна XXI століття), Національною доктриною розвитку
освіти України визначено, що особливої ваги в умовах сьогодення набуває
формування у дитини стійких суспільно значущих способів поведінки, здатності
до самостійного критичного мислення, соціальної і моральної вихованості.
Одним із показників засвоєння цих цінностей є відповідальність як інтегральна
моральна якість особистості.
У сучасних наукових дослідженнях Т. Гаєвої, М. Левківського,
А. Лопуховської, Т. Морозкіної, В. Остринської, Л. Татомир, М. Савчина,
І. Улєдової розкриваються психологічні механізми формування у дітей різного
віку відповідальності, яка оцінюється як особливий мотив людських вчинків,
смисловий принцип регуляції поведінки. При цьому значна увага надається
формуванню у школярів системи відповідальних ставлень.
Якщо розглядати особливості формування у дошкільнят почуття
відповідальності у різних видах діяльності: ігровій, комунікативній, трудовій,
художній, то можна побачити, що процес цей у кожному з перерахованих видів
відбувається по різному. В ігровій діяльності дитина бере на себе
відповідальність за чітке дотримання правил гри і тим самим сприяє успішному
розгортанню ігрового сюжету. Мотивом до виконання правил гри є бажання
дитини бути включеною до колективу дітей, що граються; прагнення до
визнання однолітками; зацікавленість у розгортанні сюжету гри; намагання
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уникнути конфліктів у її ході. На узгодження власних бажань з бажаннями
партнерів по грі дитину спрямовує розвинена уява. Спочатку вона лише
підсвідомо відчуває, що дотримання правил забезпечує успішність гри, а згодом
усвідомлює – в разі порушень правил гра перестає приносити задоволення її
учасникам і зникає. Відповідальна поведінка дитини в ігровій діяльності, що
полягає у дотриманні правил, забезпечує емоційне задоволення всіх її учасників
ходом гри і бажання продовжувати її.
У трудовій діяльності дитини відповідальне ставлення до виконання
трудових дій формується за умови розуміння нею мотиву праці та значущості її
результату. У дітей молодшого дошкільного віку праця тісно пов’язана з грою, їх
приваблює сам процес діяльності. Захоплюючись процесом малюк забуває про
кінцевий результат. У старшому ж дошкільному віці дитина здатна досягти
запланованого результату, не зважаючи на внутрішні та зовнішні відволікаючі
моменти. Стрижнем, що утримує її в рамках виконуваної діяльності, є ставлення
(почуття) до значущого дорослого – мами, інших членів родини, вихователя, а
також суб’єктів діяльності (рослин, представників тваринного світу). Це можуть
бути почуття прихильності, любові, поваги, дружби, турботи тощо. Вони
проявляється через конкретні дії завдяки усвідомленню дитиною своїх
можливостей (можу це зробити) і закріплюються позитивними емоціями
відчуття своєї корисності та значущості. Тож розвиток почуттєвої сфери дитини,
її емоційного інтелекту виступає запорукою формування відповідальності у
трудовій діяльності.
Важливого значення у формуванні відповідальності у дітей дошкільного
віку набувають інноваційні технології.
Інноваційні педагогічні технології розглядають не тільки як
налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а
насамперед як відкритість. Вони забезпечують умови розвитку особистості,
здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу,
на свободу саморозвитку.
Інноваційні педагогічні технології є специфічними і досить складними,
потребують особливих знань, навичок, здібностей.
Розрізняють наступні інноваційні технології:
• інтеграційні технології (інтегровані курси, інтегровані форми, метод та
засоби; навчальні теми, навчальні проблеми які сприяють формуванню
відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку);
• ігрові технології (розв'язування завдань на основі компетентного
вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжетуказки).З
метою формування відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку
рекомендуємо використовувати театралізовані, ділові, рольові, комп’ютерні ігри,
імітаційні вправи, ігрове проектування та ін.;
• комп’ютерні технології (широке використання повчального відео та
аудіоматеріалу з метою формування відповідальної поведінки у дітей!);
• тренінгові технології, система вправ спеціально підібраних та
апробованих з метою формування позитивних якостей особистості.
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Педагоги-практики розробляють авторські технології [1], які поєднують у
різних варіантах елементи апробованих технологій. Як правило, всі вони
зорієнтовані на реалізацію змісту дошкільної освіти.
Перелік інноваційних технологій та методик у галузі дошкільної освіти.
1. Технологія В.Сухомлинського. Педагогіка В.Сухомлинського – це
педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї
наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини.
Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено
навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї
філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають
передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення
сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і
вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й
любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її
захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для
дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу
загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної
педагогічної системи.
2. Технологія Софії Русової (“Український дитячий садок”).
Принципами побудови українського ДНЗ повинні бути: гуманізм,
демократизм, науковість, національний дух. Їх реалізація забезпечуватиме
етнізацію особистості, входження дитини у духовний світ і традиційне життя
українського народу, плекання національної та загальнолюдської культури.
3. Педагогіка М. Монтессорі (“Будинок вільної дитини”)
Створення предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе
найповніше реалізувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини
повинна бути вільною та самостійною. Педагог використовує у роботі
самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи
педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання.
Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з
матеріалами, з урахуванням права вибору дітей, природних потреб та вікових
особливостей.
4. Методика навчання дітей раннього віку Глена Домана.
Основний постулат методики: «Мозок росте тільки коли він працює». Тому
з самого раннього віку дитячий мозок треба завантажити. Навчання за Доманом
нагадує введення інформації в комп'ютер. З трьохмісячного віку дитині з певною
частотою за кілька секунд демонструються картки з комбінацією картинка +
слово або просто слово. З часом ці картки поділяються на тематичні серії. Такі
заняття треба чергувати зі спеціальними фізичними вправами, адже розвиток
мозку неможливий без належної рухової активності. Керуючись цими
принципами, за твердженням автора, будь-яку дитину можна виховати генієм.
5. Вальдорфська педагогіка (“Вальдорфський дитячий садок”).
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Стрижнем педагогіки є принципи індивідуального підходу, свободи у
вихованні, питання режиму дня й ритму року. Дитина вчиться відкривати
існування власного внутрішнього світу, центром якого є сім'я – батьки й дитина.
6. Система освіти “Довкілля”.
Система освіти “Довкілля” формує цілісну свідомість людини, яка здатна
брати відповідальність за своє майбутнє та майбутнє рідної землі, народу,
виховує ціннісне ставлення дитини до себе, до світу, що ґрунтується на почутті
любові до навколишньої дійсності, “совісті” – намаганні почути звуки кожної
живої істоти, зрозуміти її, щоб жити у злагоді із собою, природою.
7. Методика Т.О. Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”.
Пропоновані параметри мовленнєвого становлення дошкільника
представлені з позицій комунікативного підходу до розвитку засобів мовлення.
Принциповою позицією цього підходу є твердження про те, що міжособистісна
взаємодія – основа взаєморозуміння. Неможливо зрозуміти іншу людину поза
особистісних контактів з нею.
8. Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (“Театр фізичного
розвитку та оздоровлення дітей”).
9. Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв
язання винахідницьких завдань.
Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня
складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології
полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий.
Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета,
матеріалу, виду діяльності.
10. Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів
мистецтв.
Суть технології. Ця технологія залучає дитину до творчого пошуку,
розвиває її здібності, творчий потенціал.
11. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання [1].
Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим
повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання
Література
1. Інноваційні технологій у дошкільній освіті. Електронний ресурс. Режим доступу :
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2. Кононко О. Особистісна орієнтація – пріоритет сьогодення. Дошкільне
виховання.
2007. № 5. С. 3–7.
3. Поніманська Т. Виховання людяності. Дошкільне виховання. 2008. № 2. С. 6–9.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Літовченко Вікторія, студентка 42 групи спеціальності «Початкова освіта.
Англійська мова»
КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького»,
Науковий керівник: Берегеля Лариса Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної
категорії, викладач-методист

Сучасне інформаційне суспільство висуває перед вищою професійною
освітою завдання – підготувати фахівців, здатних до саморегуляції,
саморозвитку, які володіють різноманітними професійними компетенціями,
тобто підготувати професіонала. Тому до системи сучасної освіти висуваються
певні вимоги щодо організації навчального процесу, вдосконалення традиційних
і розроблення новітніх освітніх технологій.
Важливим і значущим у навчальній діяльності студентів є мотиваційний
аспект.
Можливість розвитку навчальної мотивації визначається освітньою
програмою, організацією навчального процесу, можливостями викладача і
студента, специфікою навчального предмету.
Нині важливим є необхідність цілеспрямованого формування в студентів
мотивації навчальної діяльності, а тому особливої уваги заслуговує проблема
розвитку емоційного ставлення до одержання професії, вивчення предметів,
стимулювання захопленістю цими предметами, залучення до дослідницького
пошуку, використання різноманітних форм і методів самостійної роботи,
Інтернету, інформаційно-комунікаційних технологій та ін.
Аналіз попередніх досліджень свідчить, що розроблення проблеми
мотивації навчання виявило наступні умови, котрі позитивно впливають на
розвиток мотивації навчання:
- засвоєння наукових понять, розкриття умов їх походження, формування
- специфічної навчальної діяльності створення перспектив;
- використання розвиваючого навчання;
- використання інформаційно-комунікаційних технологій;
- використання проектного навчання;
- використання компетентісного підходу.
Важливу роль у формуванні мотиваційної готовності студентів відіграє
мотивація їх до навчання. Мотивація – система психологічних різнорідних
факторів, що детермінують поведінку і діяльністьлюдини. Відповідно до
досліджень Є. Кузьміна, Б. Ломова, К.Платонова та ін., мотивація – це
сукупність стійких мотивів, що мають певну ієрархію і виражають спрямованість
особистості. Навчальна мотивація визначається як вид мотивації, що включена
до діяльності учіння, навчальної діяльності.
Розглядаючи готовність студентів ВНЗ, до навчальної діяльності
зупинимось на одному з її компонентів – мотиваційному. Ураховуючи, що освіта
нині перебуває в стадії трансформації, переходу до формування
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компетентностей, відбувається пошук відповіді на застаріле запитання: чому
навчати і як вчити в умовах інформатизації суспільства.
Активні та інтерактивні методи навчання, навчання шляхом створення
навчального середовища, інформаційно-освітнього середовища (ІОС),
різноманітних форм самоорганізації в навчанні, висувають на перший план
інновації в освіті. Найбільшого поширення нині в освітній практиці набули
змішані форми навчання, наприклад, традиційна форма навчання та електронне
(e-learning), мобільне (m-learning) всепроникаюче (u-learning) навчання,
«перевернуте» навчання (f-learning), що доповнюють одне іншого.
Отже, мотиваційна готовність студентів може розглядатись як здатність
управляти власними діями, моделювати, планувати способи власної діяльності і
взаємодії; реалізувати заплановані програми; контролювати й оцінювати
результати власної діяльності, взаємодію і рефлексувати власну діяльність.
Найбільше відповідають зазначеним вище положенням технології
особистісно орієнтованого навчання, наприклад, метод проектів або технологія
проектного навчання, що розглядає проектне навчання як цілісну технологію.
Вона сприяє оволодінню студентами знаннями і навичками, способами
діяльності; є основою подальшої самоосвіти; засобом розвитку творчих
здібностей, а також комунікативною, дослідницькою, інформаційною та ін.
компетенціями.
Отже, метод проектів (як метод) передбачає сукупність навчальнопізнавальних прийомів, що дозволяють розв’язати ту чи іншу проблему в
результаті самостійної діяльності учнів з обов’язковою презентацією цих
результатів [3, с. 67].
Метод проектів як педагогічна технологія включає в себе сукупність
дослідницьких, наукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Як
зазначають науковці-педагоги, уміння користуватися методом проектів –
показник високої кваліфікації викладача [3, с. 68].
Використання Інтернет, технологій Веб-2.0 у навчальному процесі
зумовили появу телекомунікаційних проектів, їх використання у ВНЗ.
Прикладом таких проектів можуть бути Веб-квести. Веб-квест у педагогіці –
проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якої
використовуються інформаційні ресурси Інтернет [1, с. 217].
Під час виконання проектів здійснюється різнопланове спілкування,
аналітична діяльність, виявлення проблеми, висування гіпотези, планування і
проведення експерименту, спостереження за результатами, та їхнім аналізом,
узагальнення, висновки. Розвиток інтерактивної технології Веб-квест, її
інтеграція з технологією Блогів зумовили появу технології Блог-квест. Ця
технологія побудована на основі технології блогу, мови HTML та використання
безкоштовного Веб-простору.
Розглядаючи використання методу проектів з точки зору компетентнісного
підходу, порівнюючи характеристики методу проектів і професійної
компетентності, можна зробити висновок, що його використання сприятиме
формуванню професійної компетентності та її складових.
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Використання методу проектів у навчальному процесі ВНЗ створює
необхідний комплекс нових засобів і технологій, що стимулюють студентів на
досягнення позитивних результатів у навчальній діяльності, сприяє
забезпеченню вибору адекватних технологій діяльності, створює умови
здійснення відкриття, захист власної точки зору та ін.
Використання методу проектів, Інтернет та сервісів Веб 2.0 також
сприятиме формуванню професійної компетентності студентів ВНЗ у впродовж
їхнього навчання.
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СЕКЦІЯ 7
ПРИКЛАДНІ НАУКИ
РОЗРАХУНОК ТА ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ
ЧОТИРИКОМПОНЕНТНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ PB1-XSNXTE1-YSEY З
НЕЗМІННОЮ ПОСТІЙНОЮ ҐРАТКИ
Демчук Олег Ярославович, студент 2 курсу спеціальності 193 «Геодезія та
землеустрій»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Науковий керівник: Лучицький Роман Мирославович, к.ф.-м. наук, доцент
доцент кафедри загальної та прикладної фізики ІФНТУНГ

Одним із важливих завдань сучасної фізики твердого тіла є встановлення
кількісної залежності фізичних і хімічних властивостей кристалів від їх атомної
будови і характеру міжатомного зв'язку. Використовуючи заміщення у вузлах
кристалічної ґратки елементів однієї підгрупи (так званих ізовалентних атомів),
наприклад, Cd на Hg; Te на Se; Pb на Sn і т. п., можна добитись плавної зміни
параметрів кристалів в залежності від ступеня заміщення атомів. Такі заміщення
в одній із підґраток бінарної сполуки дає можливість отримати трійні тверді
розчини. Водночас заміщення атомів і в другій підґратці розширює діапазон
зміни деякого параметру, наприклад, постійної ґратки. Комбінуючи одночасне
заміщення атомів більшого радіуса на атоми меншого радіуса в одній підґратці із
заміщенням атомів меншого радіуса на атоми більшого радіуса в іншій, ми
можемо отримати кристали з незмінним параметром ґратки в яких склад, а
значить і інші характеристики кристалів, будуть різними.
У групі А1УВУ1 пошуки речовин зі спеціальними фізичними
властивостями, які цілком базуються на кристалохімічних закономірностях,
привели дослідників до потреби отримання та вивчення кристалів
чотирикомпонентної системи Pb1-xSnxTe1-ySey. Відомі на даний час
кристалохімічні закономірності (для потрійних твердих розчинів) дозволяють
успішно оцінювати властивості матеріалів і цілеспрямовано змінювати їх, що
має важливе практичне значення. Але ще більш перспективним видається
використання четверних твердих розчинів як для напівпровідників групи
АІУВУІ, так і для групи АІІВУІ.
Для отримання формули залежності постійної ґратки від ступеня заміщення
атомів в катіонній та йонній підґратках використовувалося лінійне наближення її
залежності від складу трійних твердих розчинах (в ангстремах):
у твердих розчинах Pb1-хSnхTe [ 1;3]:
а (Х) = 6.46 - 0.133·Х,
у твердих розчинах PbTe1-ySey [ 2;3 ]:
а (У) = 6.46 - 0.3335·Y.
Враховуючи вищенаведене, ми отримали таку залежність постійної ґратки
від складу чотирикомпонентної системи Pb1-xSnxTe1-ySey:
а (Х, У) = 6.46 – 0,3335·У - 0,133·Х + 0,01·ХУ
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На основі знайдених закономірностей, які керують структурними
елементами кристалів, розв’язуються такі найважливіші задачі, як створення
нових речовин або нових станів вже відомих кристалів з наперед очікуваними
властивостями. Зокрема, перспективною видається можливість отримання
кристалів різного складу, але однакового періоду ґратки – так званих
ізоперіодичних перерізів на діаграмі PbTe – PbSe – SnSe – SnTe .
Для отримання таких кристалів необхідно знати температуру солідусу. Для
цього в квадратичному наближенні отримано її залежність від складу.
Література
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ЧОТИРИКОМПОНЕНТНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ PB1-XSNXTE1-YSEY
Олексюк Руслан, студент 2 курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Науковий керівник: Нижникевич Володимир Всеволодович, асистент кафедри
загальної та прикладної фізики ІФНТУНГ

Використовуючи заміщення у вузлах кристалічної ґратки елементів однієї
підгрупи (так званих ізовалентних атомів), наприклад, Cd на Hg; Te на Se; Pb на
Sn і т. п., можна добитись плавної зміни параметрів кристалів в залежності від
ступеня заміщення атомів. Такі заміщення в одній із підґраток бінарної сполуки
дає можливість отримати трійні тверді розчини. Водночас заміщення атомів і в
другій підґратці розширює діапазон зміни деякого параметру, наприклад,
постійної ґратки. Комбінуючи одночасне заміщення атомів більшого радіуса на
атоми меншого радіуса в одній підґратці із заміщенням атомів меншого радіуса
на атоми більшого радіуса в іншій, ми можемо отримати кристали з незмінним
параметром ґратки в яких склад, а значить і інші характеристики кристалів,
будуть різними.
У групі А1УВУ1 пошуки речовин зі спеціальними фізичними
властивостями, які цілком базуються на кристалохімічних закономірностях,
привели дослідників до потреби отримання та вивчення кристалів
чотирикомпонентної системи Pb1-xSnxTe1-ySey. Відомі на даний час
кристалохімічні закономірності (для потрійних твердих розчинів) дозволяють
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успішно оцінювати властивості матеріалів і цілеспрямовано змінювати їх, що
має важливе практичне значення. Але ще більш перспективним видається
використання четверних твердих розчинів як для напівпровідників групи
АІУВУІ, так і для групи АІІВУІ.
Для отримання формули залежності ширини забороненої зони від ступеня
заміщення атомів в катіонній та йонній підґратках використовувалося лінійне
наближення її залежності від складу трійних твердих розчинів.
Так для отримання формули Eg (X, У) були використані наступні рівняння:
для сплавів PbSnSe в області твердих розчинів на основі PbSe:
Eg (X) = 0.29 - 0.89Х,
для PbSnTe :
Eg (X) = 0.32 - 0.5х,
і для РbТеSе:
Eg (Y) = 0.32 - 0,5Y.
Враховуючи вищенаведене, ми отримали таку залежність ширини
забороненої зони від складу чотирикомпонентної системи Pb1-xSnxTe1-ySey:
Eg (Х, У) = 0,32 - 0,03У - 0,5Х - 0,39XY.
Взагалі-то більш точним було б квадратичне наближення. Але відсутність
для цього однозначних даних з одного боку і трудність визначити склад твердих
розчинів (особливо чотирикомпонентних) з іншого змушують задовольнитися
лінійним наближенням, тим більше, що відхилення від лінійності для даного
випадку незначне.

АУКСЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ РОМБІЧНОЇ
СИНГОНІЇ
Овчаренко Дмитро Володимирович, студент 2 курсу спеціальності 185
«Нафтогазова інженерія і технології»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти и газу
Науковий керівник: Гевик Василь Богданович, кан. фіз.-мат. наук, доцент, доцент
кафедри загальної та прикладної фізики Івано-Франківського національного технічного
університету нафти и газу

Модулі пружності Cijkl, податливості Sijkl, коефіцієнти Пуассона µijkl є
тензорними величинами, що характеризують пружні властивості анізотропних
кристалів. Коефіцієнт Пуассона є найбільш інформативним. За означенням, він
рівний відношенню поперечного відносного звуження/розтягу до відносного
повздовжнього видовження/стиску. Інтервал можливих значень коефіцієнтів
Пуассона рівний -1µ0,5. Для більшості матеріалів 0<µ<0,5, а від’ємні значення
µ<0 взагалі не відповідають класичній теорії пружності. В останні десятиліття
виявлено новий клас матеріалів з аномальними деформаційними властивостями,
для яких µ<0 – ауксетики. Вони при розтягу їх у довжину збільшуються у
поперечних розмірах [1].
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Ауксетичні матеріали використовуються для виготовлення енерго-,
ударнопоглинаючих і сейсмічностійких конструкцій, засобів захисту і фільтрів, а
також для приладів і пристроїв акустоелектроніки тощо.
Від’ємні значення коефіцієнтів Пуассона спостерігаються тільки в окремих
кристалографічних напрямках – часткова ауксетичність. Абсолютна
ауксетичність, тобто коли µ<0 у всіх кристалографічних напрямках, виявляється
вкрай рідко, як правило, поблизу, точок фазового перетворення [1].
Масив від’ємних значень коефіцієнтів Пуассона формує у просторі певні
поверхні – вказівні поверхні ауксетичності за допомогою яких можна визначити
умови виникнення різних типів ауксетичності монокристалів ромбічної сингонії.
Для монокристалів – ауксетиків ромбічної сингонії виявлені випадки, коли для
одного кристалу вказівні поверхні ауксетичності формуються одноразово із
від’ємних значенням μ в двох кристалографічних аксіальних і неаксіальних
напрямках [2].
У даній роботі із використанням теорії пружності анізотропних кристалів і
комп’ютерної технології обробки експериментальних результатів побудовані
характеристичні поверхні модулів Юнга та вказівні поверхні ауксетичності
монокристалів ромбічної сингонії C6H6, I2, SnSe, та ін. Встановлені умови і
механізми виникнення ауксетичних властивостей.
Отже, ауксетичність кристалів виникає внаслідок аномальних
деформаційних властивостей анізотропних кристалів. Зростання температури
приводить до збільшення амплітуд коливань атомів. В реальних кристалах
температурна залежність модулів пружності Cij(T) є чисто ангармонійним
ефектом, який описує взаємодію між тепловими і акустичними хвилями [3].
При нагріванні кристала С6Н6, характер поведінки модулів пружності
визначається впливом різних процесів. Із ростом температури, внаслідок
збільшення амплітуди коливань молекул, модулі пружності як «повздовжні», так
і «поперечні» Cij(T) зменшуються (Рис. 1).
Тому, основним фактором, який приводить до виникнення ауксетичних
властивостей кристалів ромбічної сингонії є анізотропія теплових коливань
молекул.
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Рис. 1. Залежність модулів пружності монокристалів С6Н6 від температури
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цивільна інженерія»
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Науковий керівник: Вакалюк Василь Михайлович, к.ф.-м.н., доцент, доцент
кафедри загальної та прикладної фізики ІФНТУНГ

Бурхливий розвиток інформаційних технологій обумовлює появу нових
методів дослідження в різних галузях науки і техніки. Одним із таких потужних
методів дослідження, що застосовується в фізиці є комп’ютерне моделювання
фізичних явищ і процесів. Комп'ютерне моделювання дозволяє змінювати
часовий масштаб, варіювати в широких межах параметри і умови експериментів,
а також моделювати ситуації, недоступні в реальних експериментах. Тут
необхідно виокремити три напрямки застосування комп'ютерного моделювання
в фізиці.
Перший, найбільш простий в реалізації, напрямок – це застосування
комп'ютерного моделювання фізичних явищ і процесів в навчальному процесі. У
сучасних умовах безперервного збільшення об'єму знань спеціалісту треба
підвищувати свій кваліфікаційний рівень у процесі професійної діяльності. Тому
невипадково зростає актуальність проблеми підвищення ефективності навчання,
розробки нових методів, які різко підвищують ефективність навчального
процесу. При використанні моделей комп'ютер надає унікальну, таку, що не
реалізовується в реальному фізичному експерименті, можливість візуалізації не
реального явища природи, а його спрощеної теоретичної моделі з поетапним
включенням в розгляд додаткових ускладнюючих чинників, що поступово
наближають цю модель до реального явища. Деякі моделі дозволяють виводити
на екран графіки часової залежності величин, що описують експерименти,
причому графіки виводяться на екран одночасно з відображенням самих
експериментів, що додає їм особливу наочність і полегшує розуміння загальних
закономірностей процесів, що вивчаються. В цьому випадку графічний спосіб
відображення результатів моделювання полегшує засвоєння великих об'ємів
одержуваної інформації.
Викладачами кафедри загальної та прикладної фізики нашого університету
розроблені та використовуються в навчальному процесі віртуальні лабораторні
роботи майже з усіх розділів загальної фізики [1,2].
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Другий напрямок полягає в застосуванні комп’ютерного моделювання для
аналізу експериментальних залежностей, отриманих при дослідженні структури і
фізичних властивостей різних матеріалів. В цьому плані набув широкого
застосування метод імпедансної спектроскопії. Він дає можливість досліджувати
властивості фізичних і електрохімічних систем шляхом спостереження за
поведінкою системи, що перебуває під дією зовнішнього впливу, і ґрунтується
на класичному методі передаточних функцій, видозміненних відповідно до
специфіки фізичних та електрохімічних систем як об’єктів дослідження. Суть
цього методу полягає в тому, що стан досліджуваної системи збурюється
синусоїдальним сигналом і при цьому вимірюється викликаний ним сигнал
відгуку на виході.
Якщо система лінійна, то сигнал на виході має таку ж частоту, що і на
вході, але відрізняється за амплітудою і фазою. Відношення між сигналами на
виході і вході визначає комплексний передаточний коефіцієнт системи для
відповідної частоти. Залежність цього коефіцієнта від частоти формує
передавальну функцію системи.
Аналіз даних базується на можливості представлення комплексного
імпедансу як еквівалентного електричного кола. Представлення компонент кола
є пов’язаним з параметрами фізичних компонент в матеріалах.
Структурні імпедансні моделі є гнучкими та оперативними робочими
моделями, що, крім повної кількісної інформації про поведінку досліджуваного
об’єкту в частотній області, вони повинні містити інформацію про фізику
процесів, що протікають в даному об’єкті. Тому такі моделі будуються з
елементів, які за своїм фізичним змістом відповідають процесам, що
моделюються з їх допомогою.
Поява сучасних потужних ком’ютерів з великим об’ємом оперативної
пам’яті і високою швидкодією створює можливість для реалізації третього
напрямку комп’ютерного моделювання, який є дуже складним в реалізації і поки
що існує на рівні ідеї. Ця ідея полягає в тому, щоб, використовуючи засоби
об’єктно-орієнтованих мов програмування, створювати віртуальні образи
реальних частинок (атомів, молекул), наділяючи їх основними фізичними
характеристиками реальних частинок і здатністю створювати навколо себе
електромагнітні поля завдяки яким вони могли б взаємодіяти між собою і
створювати зв’язані конденсовані стани.
В ідеалі, це допоможе більш ефективно проводити дослідження по
створенню нових матеріалів з наперед заданими властивостями, проводячи на
першому етапі дослідження віртуальні комп’ютерні досліди по синтезу
віртуальних матеріалів, утворених із віртуальних частинок. Для досягнення мети
необхідно поєднувати знання фундаментальних законів фізики із засобами
математичного програмування і пройти довгий і складний шлях від
моделювання простих систем, складених із кількох віртуальних частинок, до
систем, що складаються із великої їх кількості, звіряючись на кожному етапі з
результатами реальних експериментів.
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Науковий керівник: Радіонова Людмила Олексіївна, к. філософ. н., доцент, доцент
кафедри філософії і політології

Формування і збереження соціокультурного простору сучасного міста є
одним з найбільш значущих завдань суспільства. Бурхливий розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій активно формує інформаційне
суспільство, істотно змінює і ускладнює соціальну організацію міського
середовища. З плином часу віртуальність кіберпростору все більше і більше
поглинає реальність і буття міського соціуму, як такого. Люди, не помічаючи
змін в навколишній дійсності, поглинаються віртуальністю, інтерактивністю і
інформаційними «містами майбутнього». Дослідження цього нового ступеня
розвитку міського соціуму сьогодні особливо актуальне як в теоретичному, так і
практичному плані.
Інтернет об’єднує міське товариство, глобалізуючи його. При цьому місто,
ніби персоніфікується і підпорядковує людину і її буття до раціональності, тим
самим частково виключаючи елементи поезії, мистецтва, міфу та релігії. З
іншого боку, будь-яка міська система розуміється як існування якогось
інформаційного простору, який характеризується своїми соціальними
параметрами [1]. Відповідно, зміни людини як соціального індивіда дають
можливість говорити про зміну соціально-комунікативного середовища яке вона
населяє.
Сьогодні «віртуальне місто» не тільки виводить розвиток соціуму на новий
рівень, на новий виток, але відразу і відкидає нас до примітивності, первісності
розвитку, викликаючи цим певну деградацію особистості, як представника
міської соціальної «громади».
Проаналізувавши науковий і статистичний матеріал, можна виділити
позитивні і негативні аспекти впливу інтернету на міське середовище. До
позитивних аспектів ми відносимо такі: розмивання меж в спілкуванні,
створення «мегасуспільства»; зрівняння прав і статусів «городян» в
«віртуальному місті»; творення нової віртуальної особистості; Інтернет як
«нервова система» мегаполісу, як «глобальний мозок» людства; новий засіб
комунікації; підтримка позитивного «Я» за рахунок позитивної соціальної
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська конференція
22 листопада 2019 р.

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

319

ідентичності; формування мислення високого рівня; посилення невербальних
засобів спілкування;удосконалення мови спілкування. Символічні скорочення
цілих фраз і навіть пропозицій – акроніми.
Негативними результатами проникнення інформаційних технологій в усі
сфери життя городянина можна вважати наступні: конфлікти людей, що
належать до різних типів сприйняття навколишньої реальності; збій тимчасового
сприйняття; заміна реального життя віртуальним; втрата особистості,
унікальності, особливості; Інтернет простір затягує людину, залишаючи в її
реальному житті лише самотність; ілюзія товариських відносин; наявність
множинної неправдивої інформації; втрачається значимість невербального
засобу спілкування; афективна розкутість, ненормативність і деяка
безвідповідальність
учасників
спілкування;
відмирання
культурного
спілкування і літературної мови; віртуальне хамство; деградація людини, як
представника міської соціальної «громади» [2].
Таким чином «віртуальне місто» створить специфічний простір, який буде
спеціалізуватися на переході всього в віртуальний стан. А також буде
створений перехід до «антисоціального» суспільства, що зробить зайвою
необхідність неформального спілкування людей. А в міру скорочення
міжособистісних контактів буде втрачено найважливіший компонент
взаєморозуміння – невербальний аспект, – що становить приблизно 70% всієї
комунікації між людьми, і вони виявляться ізольованими.
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Калина звичайна є малопоширена в промислових насадженнях. Калина
звичайна – лікарська, харчова, вітамінна, медоносна і декоративна рослина. За
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природними умовами багато регіонів України придатні для вирощування цієї
культури, але її поширення лімітується обмеженим виробництвом садивного
матеріалу [2].
Постановка проблеми. Забезпечення потреби в садивному матеріалі калини
звичайної в основному здійснюється за рахунок дикоростучих форм. Найбільш
поширені способи вирощування саджанців – з насіння та відсадків –
характеризуються високою трудомісткістю і низькою ефективністю.
Вирішенням проблеми забезпечення садивним матеріалом цієї культури може
бути технологія вирощування саджанців із зелених живців, яка основана на
явищі репродуктивної регенерації і наявності надійних технічних засобів
керування процесами регенерації у зелених живців [3].
Технологія зеленого живцювання забезпечує прискорене і виробничоефективне розмноження багатьох плодових і ягідних культур, є незамінним для
розмноження форм і сортів, з невеликим обсягом вихідного матеріалу. Зелене
живцювання забезпечує отримання кореневласних рослин, особливістю яких є
генетична однорідність, фізіологічна і анатомічна цілісність. З метою
підвищення ефективності вирощування саджанців калини звичайної із зелених
живців актуальним є визначення оптимальних строків заготівлі живців залежно
від фенологічних фаз, встановлення оптимальних концентрацій рістрегулюючих
сполук залежно від метамерності пагона та строків живцювання [1].
Аналіз та напрями дослідження. Дослідження з вивчення питань
вирощування саджанців калини звичайної проводились протягом 2017-2019
років в теплицях та на дослідних ділянках Шaцькoгo ліcoвoгo кoлeджу в
пoльoвиx тa лaбopaтopниx умoвax.
Об’єктом досліджень був сорт калини Рубінова селекції інституту
помології ім. Л.П. Симиренка НААН. Досліди проводили по вивченню впливу
рістрегулюючих речовин на укорінюваність і ріст зелених живців, для чого
використовували індолілмасляну кислоту і Помоніт Р-10 в період масового
цвітіння, і у період інтенсивного росту пагонів, заготовляючи живці з апікальної,
медіальної і базальної частини пагона.
У період масового цвітіння підвищення укорінюваності базальних живців
сорту Рубінова фіксувалось у варіантах 15 мг/л ІМК і 10 мг/л помоніту.
Збільшення відсотку укорінених апікальних і медіальних живців у цей період
спостерігалось при використанні таких концентрацій як 5мг/л помоніту та 10
мг/л ІМК.
Як показали результати досліджень, укоріненість живців залежала від
частини пагона, з якої вони заготовлялись. Даний показник у контрольному
варіанті досліду у живців з апікальної частини пагона знаходився на рівні 65%.
Вищим він був у живців з медіальної частини, порівняно з апікальною,– на рівні
72%. Найвищий рівень укорінення (83%) спостерігався у живців, заготовлених з
базальної частини пагона.
Різні концентрації ІМК підвищували укорінення апікальних, медіальних і
базальних живців калини у порівняні з контролем від 3- 4 до 11%.
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Значно більший вплив на укорінюваність живців мали досліджувані
концентрації помоніту в порівнянні з аналогічними ІМК. Так, живці з апікальної
частини пагона укорінювались під впливом помоніту досліджуваних
концентрацій на 8–17% більше у порівнянні з контролем, і на 4–5% більше у
порівнянні з аналогічними ІМК.
Підвищення укорінюваності апікальних живців під впливом помоніту
спостерігалось при використанні концентрації 5 мг/л. Належить відмітити, що
укорінюваність при цьому становила 82%, тоді як при концентрації ІМК 10 мг/л,
яка підвищувала укорінюваність апікальних живців – 77%. Для живців,
заготовлених з медіальної частини пагона, концентрацією помоніту, що впливала
на укорінюваність виявилась 5 мг/л.
Концентрація помоніту 10 мг/л підвищувала відсоток укорінених живців,
заготовлених з базальної частини пагона, як у порівнянні з контролем, так із
іншими концентраціями, при цьому відсоток укорінення становив за період
досліджень 97%.
У період масового цвітіння в контрольному варіанті в розрахунку на один
живець по кількості коренів перевагу мали живці, заготовлені з базальної
частини пагона. У середньому кількість коренів першого порядку у базальних
живців становила 38 штук, що у 1,2 рази більше, ніж укорінених медіальних
живців, і в 1,5 рази більше, ніж у апікальних живців.
Під час живцювання в період інтенсивного росту пагонів кращою
регенераційною здатністю відзначались живці з медіальної і апікальної частини
пагона, з деякою перевагою медіальних живців.
Краще реагували живці на застосування помоніту у концентраціях 20–30
мг/л. Так, підвищення укорінюваності апікальних живців у порівнянні з
контрольним варіантом, залежно від концентрації становив 9–17%, що на 4,4–
4,6% більше від використання аналогічних концентрацій ІМК.
Аналізуючи вплив досліджуваних концентрацій препаратів на
укорінюваність апікальних живців, належить відзначити, що найменша серед
них концентрація – 20 мг/л помоніту підвищувала укоріненність у порівнянні з
контролем. Укорінюваність у варіанті 20 мг/л помоніту становить 96%, тоді як у
варіанті з ІМК 20 мг/л укорінюваність становила лише 84%. Підвищення
концентрації до 25 мг/л ІМК спричинило підвищення укорінюваності, як у
порівнянні з контролем, так і з попереднім варіантом і становило 90,9% – 93,3%
за період досліджень. Концентрація помоніту 20 мг/л підвищувала
укорінюваність медіальних живців протягом всього періоду досліджень.
Підвищення концентрації препарату до 25 і 30 мг/л призводило до зменшення
укорінюваності у порівнянні з варіантом 20 мг/л. З-поміж концентрацій ІМК
живці краще укорінювались під впливом 25 мг/л, що вище у порівнянні з
контролем та іншими концентраціями.
Укорінюваність живців з базальної частини пагона підвищувала
концентрація ІМК 30 мг/л і становила 86,9% за період досліджень. Ця
концентрація збільшувала укорінюваність як і у порівнянні з контролем, так і з
іншими концентраціями, які використовувались у цей період.
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1. Оптимальними строками заготівлі живців калини звичайної сорту
Рубінова є фази масового цвітіння та інтенсивного росту пагонів. 2. Підвищенню
укорінюваності та покращенню росту базальних живців, відібраних у період
масового цвітіння, сприяє обробка ІМК в концентрації 15 мг/л та 10 мг/л 10%
помоніту. 3. Використання для обробки медіальних і апікальних живців
заготовлених у період інтенсивного росту пагонів ІМК 25 мг/л та помоніту 20
мг/л сприяло збільшенню вкорінюваності та кращому росту рослин. 4.
Оптимальним типом живця для живцювання калини звичайної є трьохвузловий
живець.
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ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ОЗИМОЇ
ПШЕНИЦІ
Левкович Ірина Романівна, учениця 11 класу
КЗ "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14" імені Василя
Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області"
Науковий керівник: Голуб Сергій Миколайович, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри
лісового та садово-паркового господарства СНУ імені Лесі Українки

Створення високопродуктивних посівів озимої пшениці з оптимальною
структурою агроценозу, ідеальним морфобіотипом рослин, синхронним
розвитком елементів продуктивності в значній мірі залежить від строків і
способів сівби, норм висіву, сорту, глибини загортання насіння та інших
прийомів, які складають посівний блок технології [1]. Тому, вивчення
особливостей росту та розвитку нових сортів пшениці м'якої озимої залежно від
умов вирощування в сучасний період представляє практичну і наукову
значущість, а дослідження, спрямовані на добір сортів пшениці озимої,
підвищення їх урожайності і якості зерна залежно від строку сівби та норми
висіву насіння у Волинській області України є достатньо актуальними.
Серед заходів, направлених на створення висопродуктивних посівів і
одержання високого врожаю озимої пшениці, виключно важлива роль належить
строкам сівби. В залежності від них рослини потрапляють у різні умови, порізному ростуть і розвиваються. Вони набувають неоднакову стійкість до
низьких і високих температур, хвороб і шкідників, а також формують різні
врожаї та різну якість зерна. При проведенні досліджень використовували
наступні методи: польовий, лабораторний, розрахунково-порівняльний.
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Строки сівби істотно впливають на створення врожайних посівів озимої
пшениці, без вкладення додаткових витрат енергії. Встановлено, що високі
врожаї озима пшениця формує лише за умови сівби в оптимальні строки.
Відхилення від них призводять до погіршення умов вегетації і значних втрат
урожаю [3].
В даний час оптимальними строками сівби прийнято вважати посіви озимої
пшениці, проведені за 45 – 60 днів до припинення осінньої вегетації, коли сума
позитивних температур за цей період досягне 450 - 550 ºС і рослини встигнуть
добре розкущитись, утворюючи від 3 до 6 проростків [2]. Разом з тим, за
свідченнями дослідників, у залежності від вологості ґрунту, попередника й
інших факторів за осінній період сума позитивних температур по роках значно
змінюється.
Посів раніше оптимальних строків частіше всього призводить до зниження
кількості білка та хлібопекарських якостей зерна.
Якщо ж аналізувати прирости урожаю відносно рекомендованих строків
сівби даної культури (20.09) в досліджуваному регіоні, то вищі показники було
отримано у сорту Смуглянка за сівби 10.10 і вони становили 0,72-0,85 т/га, дещо
поступались показники варіанту з сівбою 30.09 – 0,72-0,74 т/га. Тоді як у сорту
Золотоколоса показники відповідно варіювали в межах 0,42-0,52 т/га, та 0,610,72 т/га.
Строки сівби мають певний вплив на формування якості зерна. Відмічена
певна тенденція до зниження показників якості за ранніх строків сівби. Це
обумовлюється тим, що за ранніх строків сівби багато головних пагонів гине і
величина урожайності формується переважно за рахунок пагонів кущіння, якість
зерна з яких гірша. За пізніх строків сівби спостерігається, як правило, більша
забур’яненість посівів, яка погіршує умови живлення та світлового режиму під
час наливу і достигання зерна.
Результати досліджень показали, що найвищий вміст білка в зерні пшениці
озимої було отримано, на варіанті з строком сівби у сорту Смуглянка 20.10, і він
варіював від 11,3 (5 млн. схожих насінин на га) до 11,6 % (4 млн. схожих насінин
на га). Тоді, як у сорту Золотоколоса відзначився строк сівби 10.10, при цьому
спостерігалось збільшення вмісту білка по мірі збільшення норм висіву від 10.8
до 11,3%, за показників на контрольному варіанті (20.09) – 8,1-8,6 %. Аналогічна
тенденція в обох досліджуваних сортів простежувалась і за визначення вмісту
клейковини.
1. Відповідно до результатів дослідження, оптимальним строком посіву в
умовах фермерського господарства є перша декада жовтня. Посів з 10 по 20
жовтня дає змогу без інших додаткових витрат збільшити рівень урожайності на
20 – 25%. 2. Посів озимої пшениці в оптимальні строки дає змогу отримати
високоякісне зерно і збільшити кількість якісної клейковини на 2 – 3% . 3. Для
збільшення рівня урожайності зерна озимої пшениці в господарстві без
застосування
додаткових
витрат
ми рекомендуємо проводити
сівбу
високоякісним насінням районованих сортів у першій декаді жовтня.
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДУ СATALPA SCOP.,
ІНТРОДУКОВАНИХ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Долонська Катерина Пилипівна, студентка 5 курсу спеціальності 091 «Біологія»
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник: Голуб Валентина Олександрівна, к. с.-г. н., доцент, доцент
кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук СНУ імені Лесі Українки

Використання рослинних ресурсів України в озелененні населених місць,
паркобудівництві та в лісовому господарстві є актуальною проблемою. Значна
роль для озеленення та створення паркових композицій належить рослинам
інтродуцентам. До таких рослин належать види роду Catalpa Scop. родини
Бігнонієві
(Bignoniaceae).
Цінність
їх
визначається
декоративними
властивостями і особливо під час цвітіння, коли рослину вкриває значна
кількість квіток, щільно розташованих у суцвіттях. Цим створюється
надзвичайно декоративний ефект, що ставить види роду Catalpa на одне з
перших місць серед паркових дерев.
З метою розширення асортименту рослин, які використовуються у
міському озелененні, а також для підвищення декоративної цінності насаджень у
вуличних композиціях частіше використовують інтродуковані види, серед яких і
представники роду катальпа, цікавість до яких зумовлена їх стійкістю проти
несприятливих міських умов, захворювань, пізніми строками квітування,
подібністю їх цвіту до гіркокаштана кінського, відсутністю падаючих плодів та
ошатністю зеленого листя до настання морозів [1, 3].
Незважаючи на високу декоративність, види роду Catalpa в озелененні
України використовуються дуже обмежено, а запропонований розсадниками
асортимент представлений лише катальпою прекрасною (Сatalpa speciosa Ward.),
катальпою бігнонієвою (Catalpa bignonioides Walt.), катальпою гібридною
(Catalpa hybrida) та овальною (Сatalpa ovata G. Don.).
Інтродукція видів роду Catalpa і широке впровадження їх у зелене
будівництво тісно пов’язане з можливістю їх насіннєвого розмноження, яке
збільшує стійкість наступних поколінь до несприятливих факторів середовища і
відіграє значну роль в акліматизації. Дослідження та удосконалення насіннєвого
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розмноження видів роду Catalpa є досить актуальною темою з точки зору як
ботаніки, так і лісівництва та зеленого будівництва [1, 2, 3].
Метою дослідження є вивчення біологічних та екологічних особливостей
росту й розвитку інтродукованих видів роду Catalpa Scop., а також розробка
ефективних методів вирощування садивного матеріалу досліджуваних видів. Для
досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: вивчити
біологічні особливості видів роду Сatalpa; проаналізувати видовий склад роду
Catalpa; дослідити метод насінневого розмноження.
Вивчення та знання закономірностей росту та розвитку рослин–
інтродуцентів, нагромадження інформації та її аналіз при вирощуванні мають
важливе значення як з наукової так і практичної сторін. Особливе місце займає
ритм сезонного розвитку рослин, який формується в процесі філогенезу як
пристосування до певних сезонних змін кліматичних умов. На нього впливають
як ендогенні так і екзогенні фактори, зокрема, філогенез роду або генетичні
задатки та умови навколишнього середовища району інтродукції. Вивчення
динаміки проходження фенофаз в умовах Волинської області до нашого часу не
проводилось, тому ми вирішили доповнити відсутні дані.
Упродовж 2016–2018 років проведено фенологічні спостереження за
представниками видів роду Catalpa у вуличних насадженнях м. Луцька, смт
Шацька, на території бази практик СНУ імені Лесі Українки «Гарт».
За результатами спостережень вегетація видів роду Catalpa Scop.
розпочинається за умови, що максимальна середньомісячна температура повітря
досягає показника +17 +19°С, середні температурні показники – +7,9…+12,3°С,
мінімальні – від -0,7°С до -2,3°С. Збільшення розміру бруньок у всіх видів
катальпи спостерігалися протягом осінньо-зимового періоду.
Фазу набубнявіння бруньок спостерігали з моменту збільшення їх об’єму
до початку розкривання. У видів роду Catalpa, інтродукованих у Волинської
області розкривання проходить через 1–1,5 тижні після інтенсивного
набубнявіння, тобто з ІІ–ІІІ декади квітня – до І–ІІ декади травня. Іноді дана фаза
проходить раніше, залежно від температурних показників.
Розпускання бруньок фіксували під час масового розходження покривних
лусок. Фаза розпускання бруньок у інтродукованих видів роду Catalpa Scop.
розпочиналась в ІІ–ІІІ декаді квітня закінчувалась – в І–ІІ декаді травня. Отже,
максимальна інтенсивність росту пагонів у дорослих особин досліджуваних
видів роду Catalpa зареєстрована у першій половині періоду вегетації; сіянці
мають декілька періодів росту протягом літа, тому їхня деревина не встигає
повністю визріти і, як наслідок цього уражується ранньоосінніми приморозками.
Характер ростових процесів дорослих дерев сприяє забезпеченню своєчасного
здерев’яніння пагонів більшості видів і створює умови для своєчасного
проходження їх загартовування.
Дозрівання плодів проходить, залежно від умов, з кінця вересня до початку
листопада. Під час перших зимових морозів в суху вітряну погоду відбувається
розтріскування коробочок і массове розсіювання насіння, а навесні на деревах
залишаються переважно пусті коробочки. У насадженнях двох видів катальпи на
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зупинці СНУ на Винниченка у 2017 році не дали плодоношення, на відміну від
парку Лесі Українки через несприятливі умови. Входження катальпи до стану
спокою теж відбувалося по-різному. 20 листопада катальпа звичайна була у фазі
листопаду, тоді як на катальпі прекрасній на двох досліджуваних ділянках листя
було відсутнє.
Розширення ареалу, інтродукованих у Волинській області, видів роду
Catalpa Scop. значною мірою залежить від вибору оптимальних способів їх
розмноження. У природних умовах всі вони розмножуються насіннєво. В умовах
Волинської області всі досліджувані види є інтродуцентами, які розмножуються
переважно насіннєвим шляхом.
Заготівлю насіння C. speciosa, C. bignonioides,C. hybrida проводили в м.
Луцьк, смт Шацьк, на території бази практик СНУ імені Лесі Українки «Гарт» з
використанням рекомендацій О. І. Подольської [4]. Проведені дослідження
підтверджують рекомендації вищевказаних авторів, а результати їх наведено
нижче. Показник проростання насіння осіннього строку заготівлі в лабораторних
умовах є найвищим для всіх досліджуваних видів і складає для C. speciosa Ward.,
C. bignonioides Walt. та C. hybrida Spaeth. 98,9, 97,8 і 96,3% відповідно. Проте
навіть при ранньовесняній заготівлі насіння відсоток лабораторної схожості
насіння однаково залишається досить високим, що певним чином свідчить про
успішність інтродукції досліджуваних видів катальпи місцевої репродукції.
Інтродуковані у Волинській області види роду Сatalpa Scop. – надзвичайно
цінні декоративні, стійкі до антропогенного та біогенного впливу рослини, що
характеризуються низькою вибагливістю до вологості та родючості ґрунтів і
можуть використовуватись для створення довговічних високоестетичних
декоративних насаджень. Ґрунтово-кліматичні умови Волинській області в
цілому є придатними для більш широкого культивування видів роду Catalpa.
Заготівлю насіння катальпи слід проводити в пізньоосінній період, оскільки в
цей період воно має найвищу схожість. Ґрунтова схожість, вихід стандартних
сіянців та кращі показники росту і розвитку із трьох досліджуваних видів кращі
у катальпи прекрасної (C.speciosa Ward.).
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ СПИННОГО МОЗКУ
Буцька Тетяна Ігорівна, студентка 3 курсу
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний
університет імені академіка Юрія Бугая»
Науковий керівник: Пархоменко Наталія Олександрівна, старший викладач
кафедри фізичної реабілітації Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний
науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

Сучасне суспільство розвивається досить швидкими темпами і вимагає від
людини миттєвої реакції на зміни, що відбуваються. Реагуючи на потреби
суспільства людина може травмуватися. Особливо небезпечними є травми
хребта, зокрема, травми спинного мозку.
Спинний мозок людини досить вразлива структура, будь-яке травмування
якої може призвести до повної чи часткової нерухомості, або ж і до загибелі
людини.
Після отримання травми потерпілому необхідно відразу надати
невідкладну медичну допомогу, яка полягає у знеболенні та фіксації тіла. У
медичному закладі потерпілому надають усю необхідну допомогу, зокрема
здійснюють оперативне втручання.
Допомога хворому полягає не лише у наданні медичних послуг. Для
подальшого відновлення втрачених функцій підключаються й інші фахівці:
психологи, дієтологи, фізичні терапевти, ортопеди тощо. Повне або часткове
відновлення здоров’я людини із ушкодженням спинного мозку досягається лише
у комплексному поєднанні зусиль команди фахівців.
Відновна
комплексна
терапія
при
травмах
спинного
мозку
диференціюється за механізмом травми, характером і рівнем пошкодження,
тяжкістю та періодом захворювання, а також ступенем компенсації порушених
функцій організму.
Починається відновна терапія з правильного транспортування хворого: на
твердій рівній поверхні, лише у горизонтальному положенні з фіксацією тіла, що
виключає будь-які зміщення хребтового стовпа. У випадку травми шийного
відділу хребта транспортування хворого необхідно здійснювати у положенні на
спині, а при травмах грудного та поперекового відділу – на животі (якщо хворий
втратив свідомість – на спині) [1, С. 143].
Для хворих з травмами хребта і спинного мозку найбільш доцільно
здійснювати фізичну терапію в умовах спінального реабілітаційного центру для
хворих з пошкодженнями спинного мозку, у якому буде проводитися
комплексне лікування та відновлення за участю всіх необхідних спеціалістів [2,
С. 19].
Дозоване тренування, яке здійснюється систематично з 2-3-го дня після
надходження хворого до стаціонару, дозволить запобігти розвитку дистрофічних
процесів у дистальному відрізку спинного мозку. Це досягається завдяки
функціонуванню всіх складових елементів нейронного апарату спинного мозку,
нервових клітин, синапсів на них, а також рецепторів м’язів і суглобів.
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Фізичні тренування варто починати з дихальних вправ, які здійснюють 2-3
рази на добу. Не варто їх проводити на перших етапах відновлення потерпілим з
ураження шийного відділу хребта.
Пасивні рухи у заняттях з перших днів посідають значне місце, оскільки
вони, у поєднанні з масажем сприяють стимуляції діяльності відповідних
нервових центрів. Сприяючи збереженню та відновленню еластичності
суглобово-зв’язкового апарату, пасивні рухи оберігають суглоби від деформації,
а також допомагають активізації рухів. У зв’язку з цим пасивні рухи розглядають
як підготовчий етап у ранньому періоді травматичної хвороби спинного мозку
для виявлення активного імпульсу до рухів у подальшому. При появі активного
імпульсу до рухів вся увага приділяється умовам, що сприяють його
закріпленню. З метою зниження тонусу м’язів у лікувальній гімнастиці
використовують додаткові прийоми, що базуються на: поєднанні ізольованих
рухів з дихальними вправами; вольовій релаксації м’язів; введенні додаткових
пауз для відпочинку між вправами [3, С. 427].
Для виконання простих вправ ліжко хворого обладнують спеціальними
брусами з навішеними на них блочними системами. За допомогою цих систем і
проводяться фізичні вправи. Спочатку хворий виконує кожну вправу
повторюючи її 2-3 рази, потім кількість повторів доводять до 6-8 разів. Перш за
все звертають увагу на розвиток здорових м’язів, а з часом починають
пропрацьовувати й уражені.
Через 3-4 тижні за відсутності протипоказань хворому можна самостійно
рухатися у ліжку, звертаючи увагу на зміцнення м’язів тулуба, виконувати
вправи на увагу. Пізніше переходять до роботи над м’язами тулуба.
Коли хворий зможе сидіти самостійно фахівці радять переходити до
кінезогідротерапії (фізичні вправи, що виконуються у воді) у спеціальних ваннах
при температурі води 36-40 С. Температура води підбирається під кожного
пацієнта індивідуально, залежно від характеру та місця ураження.
Основним завданням лікувальної гімнастики при млявій формі паралічів є
зміцнення м’язів, а при спастичній – формування навичок управління ними. У
зв’язку з цим, при різних формах порушення рухових функцій комплекс
фізичних вправ суттєво різниться.
З метою покращення кровообігу, запобіганню пролежнів у хворих з
пошкодженням спинного мозку застосовують масаж. На початкових етапах
масаж полягає у погладжуванні та розтиранні з камфорним спиртом шкіри на
необхідних ділянках тіла. Пізніше, при покращенні стану хворого, призначають і
інші види масажу: класичний, сегментарний, точковий чи їх поєднання.
Основою успішного відновлення є не лише фізична терапія, а й
психологічна. Адже будь-яке обмеження звичного способу життя, втрата
контролю над своїм тілом, негативно впливає на психіку навіть найбільш
врівноважених
людей.
Психологічна
терапія
допомагає
хворому
концентруватися на цілях фізичної терапії, повернути інтерес до життя, більш
завзято працювати над своїм тілом і зберігати оптимізм у спілкуванні з рідними
та близькими. Тому фізичні терапевти обов’язково допомагають хворому
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психологічно адаптуватися до свого нового стану та за можливості повернутися
до улюблених занять – хобі, спортивних заходів.
Отже, комплексне застосування різних засобів і методів фізичної терапії
дозволяє відновити втрачені чи частково втрачені функції хворих з
пошкодженням спинного мозку. Вчасно надана кваліфікована допомога
дозволить хворому повернутися у суспільство та стати його повноцінною
частиною.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ТВАРИН: СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
Левицька Аліса Володимирівна, здобувач 2 курса спеціальності 054 «Соціологія»
Дніпровський державний технічний університет
Науковий керівник: Редькіна Ганна Михайлівна, к. політ. н., доцент, доцент
кафедри соціології Дніпровського державного технічного університету

Після утворення незалежних пострадянських держав пройшло досить
багато часу для того, щоби від фіксації окремих фактів та спостережень, які
характеризують різні аспекти суспільного життя, можна було переходити до
узагальнень, що дозволяли би вирізнити основні тенденції соціальних змін,
визначальних щодо особливостей соціальної трансформації. Однією з
найважливіших умов переходу від суспільств закритого типу (традиційнообщинних, тоталітарних, тощо) до відкритого демократичного суспільства є
перехід від ізоляціоністських принципів (територіальних, соціальних,
ментальних) функціонування соціальної системи до принципів доступності та
співробітництва [2, c.97-104].
Толерантність є базовою цінністю відкритого суспільства. Відкритість
суспільства своїм власним змінам та інноваціям означає одночасно і відкритість
його назовні, іншим культурним нормам і принципам. Тому толерантність,
критичне мислення, свобода і відповідальність особистості у відкритому
суспільстві пов’язані один з одним, становлять фундамент демократії і
створюють умови розвитку, руху суспільства вперед [1, c.74].
Толерантність, на думку соціологів, являє собою норму цивілізованого
компромісу між конкуруючими культурами і забезпечує збереження
різноманітності, природного права на відмінність, несхожість, інакшість.
Проблема толерантності до тварин серед інших соціальних проблем
сучасного світу є досить актуальною. Змістом толерантності до тварин, особливо
безпритульних, є терпиме ставлення до них. Толерантне ставлення до тварин
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розглядається як соціальна цінність. Формування даного поняття часто
пов’язують з гуманістичними ідеалами.
Безпритульні тварини з’являються в силу певних обставин:
- тварина загубилася;
- власник відмовився від вихованця;
- власник тварини помер.
Так, тварини опиняються на вулиці, а потім вже з’являються й нові
безпритульні тварини, внаслідок розмноження перших.
Розглянемо більш детально декілька можливих причин появи
безпритульних тварин:
Існує думка, що однією з причин появи безпритульних тварин є люди, які
переїжджають з приватного сектору до багатоквартирних будинків і залишають
своїх улюбленців напризволяще. Інша підстава появи безпритульних тварин – це
люди, які заводять домашніх тварин, а потім розуміють, що не мають змоги або
бажання дбати про свого улюбленця, і врешті решт тварина потрапляє на
вулицю. Ще одна підстава – це люди, які женуться за народжуваністю у своїх
вихованців, а потім не знають, куди подіти цуценят або кошенят. Серед
безпритульних собак багато тих, що загубилися, а потім прибиваються до
безпритульних зграй.
Розглянувши ці причини, маємо висновок, що загальна причина появи
безпритульних тварин – це людина.
Наступна соціальна проблема – це міграція безпритульних тварин.
Більшість бродячих собак мешкають на території, яку вони освоїли, і захищають
її від інших собак. Якщо від зграї на конкретній території якимось чином
позбавляються, за допомогою отруєння чи відлову, внаслідок чого територія
звільнюється, на неї будуть мігрувати зграї бродячих собак з околиць цієї
території й зазвичай збільшувати кількість своєї зграї. Собаки, що прийшли з
іншої території, не звиклі до місцевих людей, внаслідок чого вони можуть бути
більш агресивно налаштовані. Отже, що якщо тим чи іншим методом ліквідувати
одну зграю, проблема не може бути вирішена, в кращому випадку ситуація
просто не погіршиться.
Виникає резонне питання про скількох бродячих тварин знає кожен з нас,
та чи помітимо ми, якщо зникне кіт або собака з нашого двору? Чи будемо ми
шукати причину зникнення цих тварин? І, цілком резонне питання, хто зможе
дізнатися, якщо до зникнення безпритульної тварини причетна людина, хто
відшукає цю людину і хто стежитиме за тим, щоб вона понесла покарання за свій
злочин?
Відлов і отруєння не покращують становище безпритульних тварин, а
навпаки його погіршують. За допомогою відлову, уряд, міська влада просто
намагаються заспокоїти людей, що ненавидять тварин, або тих, хто не знає
сутності проблеми. Однак, як вже було вище зазначено, на місце тварин, що
зникають, приходять інші, більш агресивні й небезпечні. Є точка зору, що люди,
які не займаються племінним розведенням тварин і не мають змоги або бажання
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тримати під контролем розмноження своїх вихованців, повинні стерилізувати
своїх улюбленців.
Якщо вдуматись у ситуацію, стерилізація може вирішити загальні
проблеми, такі як:
1) міграція зграй бродячих собак на звільнені території, так як тварини не
будуть зникати з освоєних ними територій;
2) у безпритульних тварин не буде можливості збільшення чисельності;
3) стерилізована тварина спокійно доживе свій вік, не залишаючи за собою
нікому не потрібне потомство.
Втім, не завжди і стерилізація вирішує вищезазначені проблеми.
Звісно ж, якщо б у нашій країні було менше бродячих, безпритульних
тварин, закон про захист прав тварин став би менш актуальним, але не
безглуздим. Отже, закон про захист тварин в Україні створений саме для
домашніх тварин, оскільки пильного нагляду за безпритульними тваринами у
нашій країні немає. Робимо такий умовивід й з огляду на тих людей, які
тримають тварин в своєму домі або у цирку, дельфінарії, зоопарку тощо й
знущаються над ними.
Виходячи з наведених вище запитань, можна зробити висновок, що
потрібен закон про захист тварин, що розрахований не тільки на домашніх
тварин, а на усіх тих тварин, хто є безпритульними, та тих, хто проживає у
неволі й піддається дресурі для шоу.
Потрібно комплексно розвивати не тільки законодавчу базу, а й роботу
суспільством.
З питань формування толерантного ставлення до тварин потрібно
розробити відповідні програми заходів з врахуванням різних форм та методів
роботи.
Важливою складовою у цій діяльності є підготовка роздаткових
інформаційно-просвітницьких матеріалів та залучення до цього процесу
волонтерів. Волонтерам у даному разі відводиться дуже широка роль, у т.ч. й як
розробникам
різноманітної
інформаційної
продукції,
інформаційнопросвітницьких кампаній, презентацій, публікацій у засобах масової інформації.
Заявлена проблема потребує подальшого наукового та прикладного
вивчення.
Література
1. Головаха Є.І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного
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СЕКЦІЯ 8
СУЧАСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ТУРИЗМУ У ПРОЦЕСАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Бернацька Олександра, учениця спеціальності «Агент з організації туризму.
Адміністратор»
ДНЗ ««Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»
Науковий керівник: Дяченко Л.А., к.е.н., викладач – методист ДНЗ ««Львівське вище
професійне училище торгівлі та сфери послуг»

Дослідження показали, що «інтеграція - процес поступового зближення та
об’єднання економічних суб’єктів у процесі їх взаємодії [1.,С.668]. На
міжнародному ринку туристичних послуг цей процес проявляється у об’єднанні
економічних систем і капіталів при спільному веденні бізнесу. Для процесів
інтеграції також є характерним об’єднання зусиль у соціальній, правовій,
духовній та інших підсистемах суспільних відносин.
Євроінтеграція України – стала однією з вимог Революції гідності, що
сприяло створенню нових можливостей із залучення інвестиційних проектів, в т.
ч. у сферу туризму, створення нових робочих місць, а також виходу країни на
світові ринки.
За матеріалами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
міжнародна торгівля послугами здійснюється також у сфері туризму. Через
низку запланованих заходів, які популяризують туристичний імідж України, для
світового співтовариства представлено наступне:
- проведення у м. Рига (Латвія) 27 Міжнародної туристичної виставкиярмарки «Balttour 2020», 31 січня – 2 лютого 2020 року; у даному заході будуть
брати участь учасники ринку туристичних послуг України;
- проведення у Стамбулі (Туреччина) 13 міжнародної туристичної виставки
«Travel Turkey Izmir», 5-7 грудня 2019 року; передбачається, що у даному заході
візьмуть участь близько 1200 учасників та 45000 відвідувачів;
- проведення Міжнародної туристичної виставки «Fitur 2020» 22-26 січня
2020 року; організатори заходу планують представити на виставці останні
технології із забезпечення екологічності та ергономічності туристичного
сектору; найбільш масштабними планується показати виставки оздоровчого
туризму, фестивального туризму тощо;
- проведення Міжнародної виставки гостинності «Hospitaliti Qatar 2019» 1214 листопада 2019 року; на даному заході буде представлено туристичний
потенціал України, планується налагодити взаємовигідне співробітництво з
представниками туристичної сфери Катару тощо [2].
Слід зазначити, що категорія «міжнародний туризм» визначає наступне:
а) це – важливий напрям міжнародного співробітництва у конкретній
діяльності на основі поваги до національної культури та історії кожного народу і
основних інтересів кожної держави;
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б) це – сфера розвитку взаєморозуміння між народами і ознайомлення з
досягненнями інших країн в різних галузях, в т.ч. у економічній, культурній,
науково-технічній тощо [3., С. 320].
Дослідження даної теми показали, що важливу роль у процесах інтеграції
зусиль при веденні бізнесу відіграє розвиток інфраструктури. «Інфраструктура
туризму» - це сукупність додаткових галузей і закладів, які організовують та
обслуговують індустрію туризму, туристичну діяльність в цілому. До
інфраструктури туризму відноситься наступне: транспортно-комунікативні
ланцюги, системи гостинності і комунального обслуговування,соціокультурне
середовище тощо [3., С.152].
У контексті євроінтеграції розвиток інфраструктури є важливим та
пріоритетним для України. За даними Міністерства інфраструктури України у
питаннях більш ефективної взаємодії щодо оптимізації та розвитку
інфраструктури та євроінтеграції зроблено наступне:
- розроблено Національну транспортну стратегію до 2030 року;
- оптимізовано українське законодавство до законодавства ЄС;
- розроблено проект постанови КМУ про утворення Державної служби у
сфері залізничного транспорту та утворено ПАТ «Українська залізниця»;
- розроблено проект Закону «Про залізничний транспорт»;
- укладено Угоду з Європейською комісією «Про відкрите небо»,
двосторонню лібералізацію авіасполучення з державами Європейського Союзу;
- підготовлено законопроекти у сфері автомобільного транспорту, які більш
адаптовані до законодавства ЄС тощо [4].
Слід зазначити, що процеси євроінтеграції не є можливими без успішного
розвитку туристичних підприємств.
За даними Головного управління статистики у Львівській області, станом
на вересень 2019 року, виявлено наступне:
- 182 тис. туристів скористалися послугами туристичних фірм Львівської
області у 2018 році; з них: 62% громадяни нашої країни, які виїжджали за
кордон; 34% - внутрішні туристи; 4% - іноземні туристи;
- туристичну діяльність у 2018 році здійснювали 342 організації, з них6 58
туроператорів, 233 турагенти, 51 екскурсійна фірма;
- серед регіонів України Львівська область займає 2 місце за кількістю
туристів, обслужених турфірмами та за кількістю розміщених у готельних
закладах;
- серед регіонів України Львівська область займає 3 місце за кількістю
суб’єктів туристичної діяльності;
- до країн – лідерів, які приймали наших туристів у 2018 році, відносяться
такі: Єгипет – 24 тис.осіб; Туреччина – 23 тис.осіб; Угорщина – 12тис.осіб;
Болгарія – 10 тис.осіб; Греція – 9 тис.осіб; Чехія – 8тис.осіб;
- у Львівській області у 2018 році функціонувало 129 колективних закладів
розміщування, з них: 104 готельні заклади; у них було розміщено 547, 2 тис. осіб
у готельних закладах, а також 128, 7 тис. осіб становили іноземці [5].
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У підсумку слід зазначити, що процеси євроінтеграції є важливим
напрямом розвитку України на сучасному етапі, в т. ч. і через залучення
учасників ринку туристичних послуг до міжнародної взаємодії. Така взаємодія
учасників
ринку
туристичних
послуг
забезпечить
вищий
рівень
поінформованості світової спільноти про туристичні можливості України,
дозволить налагодити взаємні комунікації та бізнес – партнерство, забезпечить
економічні та іміджеві вигоди для різних країн, сприятиме порозумінню між
народами, популяризуватиме добросусідські відносини тощо.
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Якуніна Анастасія Андріївна, студентка 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Науковий керівник: Міщенко Віталія Сергіївна, к.е.н., ст. викладач

Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом
України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та
ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.
Основними стратегічними документами для досягнення цих цілей є Угода
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами,
з іншої сторони та Порядок денний асоціації Україна – ЄС.
Угода про асоціацію визначає якісно новий формат відносин між Україною
та ЄС і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних
реформ в Україні, а поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між
Україною та ЄС, яка є частиною Угоди, визначає правову базу для вільного
переміщення товарів, послуг, капіталів, а також регуляторного наближення,
спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку
ЄС [1].
Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною
незалежності. Його витоки – в історії нашого народу й усвідомленні права жити
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в демократичній, економічно розвинутій, соціально орієнтованій країні. Його
мета – створення шляхом масштабних внутрішніх перетворень умов для
входження до спільноти європейських розвинутих країн.
Відносини України з Європейським Союзом у сучасній зовнішньо- і
внутрішньополітичній ситуації мають для неї винятково важливе значення.
Йдеться не просто про більш-менш активні контакти з одним із
найавторитетніших зарубіжних партнерів, але й про можливість здійснення
Україною стратегічного вибору на перспективу, від якого залежатимуть місце і
роль держави у новій системі міжнародних відносин, у тому числі економічних і
валютно-фінансових. Ще в 1992 році було сформульовано основні вимоги до
країн, які бажають приєднатися до Європейського валютного союзу.
Маастрихтські критерії валютної конвергенції країн ЄС передбачають:
стабільність цін: середній річний рівень інфляції в окремій країні не має
перевищувати відповідний рівень трьох країн ЄС із найкращими показниками і
не може бути вищий за 1,5 %
«бездефіцитність бюджету»: внутрішній борг окремої країни не перевищує
60 % ВНП, а зовнішній – 3 %;
збалансованість процентних ставок: їхній середній річний рівень в окремій
країні не має перевищувати відповідний рівень країн ЄС із найкращими
показниками і не може бути вищий за 20 %;
стабільність валютних курсів: валюта окремих країн не девальвується без
згоди інших країн-учасниць і має відповідати нормам ЄС [2].
Порівняння зазначених критеріїв з параметрами розвитку України має на
сучасному етапі переважно теоретичний характер, то ж які чинники впливають
на євроінтеграційні процеси і Україні?
Одним із чинників впливу на євроінтеграційні процеси в Україні є
розбіжність щодо розширення ЄС. Серед країн, що підтримують вступ України є
наступні: Словаччина, Чехія, країни Балтії, Швеція, Польща. Натомість Італія,
Бельгія, Люксембург та Нідерланди висловлюють занепокоєння х приводу
вступу України до ЄС. Ще одним важливим чинником, який впливає на
взаємовідносини України і ЄС є поведінка РФ, яка виходячи з своїх
геополітичних інтересів, значно гальмує євроінтеграційні процеси в Україні.
Можна виокремити три основні сфери, на які Росія здійснює вплив: газовий
сектор, інформаційний простір та торгівельні відносини.
Серед факторів, що не залежать від України, але є гальмівними є наступні:
фактор перевантаженості ЄС. Деякі експерти вважають, що зі збільшенням
кількості членів ЄС буде зменшуватись його ефективність, ускладнюватеметься
процес прийняття рішень.
валютний фактор. Існують недоліки та суперечки, щодо запровадження
єдиної валюти - євро [3].
Одним із важливих зовнішніх чинників, який впливає на перебіг процесу
євроінтеграції в Україні є посилення євроскептичних настроїв в деяких країнах
ЄС. Прикладом є Велика Британія, що провела референдум 23 червня 2016 року,
щоб вирішити чи залишатися їй членом Європейського Союзу або стати
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незалежною. Результати голосування показали, що 51,9 % висловилися за вихід з
ЄС при явці 72,2 %.
Отже, проаналізувавши чинники впливу, що виникають на шляху
євроінтеграції України робимо висновки, що шлях України до ЄС є непростим і
досить повільним, але ж євроінтеграція повинна розглядатися як засіб
досягнення мети – захисту національних інтересів України, а не як мета
державного курсу, вона має бути не лише стратегічною метою зовнішньої
політики, але зваженим і прорахованим способом взаємовідносин з сусідніми
державами з визначеною, конкретною та послідовною позицією на міжнародній
арені. Політика євроінтеграції не може бути мотивацією внутрішніх українських
перетворень. Прийняття окремих європейських цінностей необхідне не для того,
щоб потрапити до ЄС, а для того, щоб зробити нашу економіку більш
продуктивною, технологію державного управління – більш ефективною,
людську особистість – більш захищеною від різного роду загроз, а кінцевим
результатом – політично, матеріально та морально забезпеченими потребами
населення України.
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ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ ЇХ АДАПТАЦІЇ В ПРОЦЕСАХ
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Бурдаков Михайло Костянтинович, курсант 3 курсу спеціальності 271 «Рiчковий
та морський транспорт»
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керiвник: Тихонова Iлона Юрiївна, старший викладач кафедри
гуманітарних дисциплін ДI НУ «ОМА»

Процеси євроінтеграції світової спільноти, зокрема в морськiй галузі,
призводять до змін у вимогах, що висуваються до кваліфікаційної
характеристики сучасних фахівців морської галузі. За цих умов особливого
значення набувають такі якості випускника вищого навчального закладу:
високий професіоналізм; мобільність; здатність до самостійної кваліфікаційної
діяльності в іншомовному середовищі; вміння запроваджувати їх у практичну
діяльність.
У зв’язку з цим сучасна професійно-освітня підготовка має забезпечити
прискорену адаптацію молоді до нових суспільних відносин та їх занурення в
євроінтеграційні процеси. Тому виникає питання до особистості щодо
підвищення вимог фахового рівня майбутніх спеціалістів, зростає інтенсивність
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професійної мотивації та адаптації, її емоційно-моральна привабливість для
курсантів, що в результаті позитивно впливає на їх професійне становлення.
Аналіз проблеми професійної підготовки у вищих навчальних закладах
морського профілю розкривалися у дослідженнях О. Гуренкової, В. Захарченко,
Г. Кремень, І. Зязюн, С. Козак, М. Кулакової, І. Сокол, В. Тітяєва та ін.
Професійне самовизначення молоді сьогодні – це системне особистісне
утворення, що має власну динамічну структуру, компоненти якої взаємодіють,
розвиваються і піддаються цілеспрямованому формуванню та у своїй сукупності
забезпечують самостійний вибір майбутньої професії. Професійна підготовка
фахівця, яка здійснюється у вищих навчальних закладах морського профілю, є
багатофакторним явищем. Одним з її компонентів є «професійна адаптація»,
успішне протікання якої дає майбутнім фахівцям шанс набути рівня
професіоналізму і бути конкурентоспроможними на ринку праці не тільки нашої
країни, а й в інших країнах світу. Професіоналізм - це певна перспектива, яка в
деякій мірі доступна кожному фахівцю з огляду на вплив об’єктивних чинників
та індивідуальних можливостей. Традиційно вважається, що окрім професій-них
знань і практичних умінь, професіоналізм фахівця, наприклад, морської галузі,
об’єднує комплекс практичних умінь і навичок, зокрема, вміння творчо
використовувати набуті знання, здатність удосконалювати свою майстерність.
Саме набутті під час навчання знання необхідні курсантам для узгодження
власних можливостей (суб’єктивні фактори) та вимог певної професійної
діяльності (об’єктивні умови). На це при визначенні завдань вибору професії
звертав увагу Є. Климов. Він стверджував, що такий вибір повинен бути
урівноваженим з великою кількістю об’єктивних і суб’єктивних умов та
суб’єктивних факторів. Визначаючи психолого-педагогічні умови професійної
адаптації курсантів враховуються зміни масштабів цілісності навчальновиховного процесу, оскільки сфери духовної та професійної культури,
професійної освіти та виховання все більше інтегруються з природним та
соціальним середовищем.
Одним з шляхів розв’язання даної проблеми є процес творчої діяльності,
яка активізує розвиток професійних якостей особистості, виступає гарантом
формування потреби постійного пошуку, накопичення знань, самостійного
використання їх у процесі професійної діяльності, що необхідно для постійного
професійного зростання особистості з урахуванням вимог ринку праці. У
контексті зазначеного необхідно передбачити оновлення змісту освіти,
методичного, наукового, інформаційного забезпечення навчально-виховного
процесу, входження України в трансконтинентальну систему комп’ютерної
інформації, що буде сприяти привабливості та конкурентоспроможності на
світовому ринку праці випускників ВНЗ морського профілю України як
компетентних фахівців.
Таким чином, завдання професійного становлення фахівців морської галузі
полягає у створенні в навчальних закладах адекватних умов, що сприяло б
активізації процесу якості підготовки і формування майбутніх фахівців, які б
успішно вирішували актуальні завдання економічного зростання відповідних
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галузей, як в Україні, так і світі. Саме за цих умов курсанти навчаються свідомо
оцінювати суспільні процеси й сучасні проблеми, тенденції світового розвитку,
мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської
діяльності, уміти приймати професійні рішення з урахуванням особистісних і
соціальних наслідків.
Отже, досліджуючи питання підготовки та професійної адаптації фахівців
морської галузі та їх занурення в євроінтеграційні процеси можна зробити
висновок, що фахова підготовка головними чином залежить від змісту та
методології всіх підсистем професійної діяльності та управління нею – від
профорієнтації до працевлаштування.
Підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці
визначається рівнем та якістю професійної підготовки й вмінням адаптування в
нових економічних умовах, що має дуже важливе значення для їх адаптування у
євроінтеграційних процесах.
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