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СЕКЦІЯ 1 

НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: СУЧАСНИЙ СТАН  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ 
Шпак Л.О., д.е.н., ректор 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

Економічні наслідки глобальної фінансової кризи призвели до 

сповільнення темпів економічного зростання, не лише в Україні, але й у 

більшості країн Європейського Союзу. Серед основних джерел 

забезпечення стабільного економічного зростання доцільним є 

виокремлення економічної безпеки країни, з якою пов'язані: сталий і 

динамічний розвиток національної економіки, її продуктивність, 

ефективність і конкурентоспроможність.  

Одним з елементів економічної безпеки країни є рівень її тіньової 

економіки, що пов'язаний із нестабільністю соціально-економічних 

систем.  

Тіньова економіка доволі розповсюджене економічне явище, що 

виникло й розвивається із прадавніх часів. Більшість дослідників даної 

проблематики погоджуються, що тіньовий сектор з‟явився разом із 

виникненням перших форм суспільного господарювання
1
.  

У сучасних реаліях, тіньова економіка є ключовою загрозою 

економічної безпеки національного господарства й проявляється через: 

руйнування організаційних засад виробничого процесу, що знижує його 

ефективність та призводить до диференціації населення країни за 

майновим принцом, нерівномірного соціально-економічного розвитку й 

рівня життя, що призводить до соціальної напруженості. 

Поряд із зниженням виробничого потенціалу, відбувається 

скорочення Валового внутрішнього продукту шляхом приховування 

його значної частини в тіні. За даними Міністерства економічного 

розвитку України у січні-вересні 2016 р. рівень тіньової економіки в 

державі становив 35% від офіційного Валового внутрішнього продукту 

                                                 
1
 Федорова М.А. К вопросу о методах оценки уровня теневой экономики национального 

хозяйства / М.А. Федорова // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – 

№ 8. – Т: 9. – С.114-119. – С. 114. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 10 

України
1
, що негативно відобразилось на привабливості реального 

сектора економіки для іноземних інвесторів. 

Подолання та запобігання тіньовій економіці вимагає побудови 

дієвих механізмів, як на законодавчому, так і виконавчому рівнях. Так 

застосування комплексного економіко-правового підходу передбачає 

зміну загальних умов господарювання, удосконалювання законодавства 

та усунення всіх правових прогалин, що призводять до небажання 

здійснювати законну підприємницьку діяльність.  

Отже, механізм забезпечення економічної безпеки, шляхом 

подолання тіньового сектору, являє собою систему організаційних, 

економічних і правових заходів, спрямованих на стримування й 

подолання економічних загроз. Елементами такого механізму мають 

бути: об'єкти – соціально-економічні відносини, що відбуваються в 

середині країни та за її межами; суб'єкти – це органи державної влади, 

підприємницькі структури, домогосподарства; методи забезпечення 

безпеки – моніторинг економічної ситуації на основі аналізу об'єктивних 

даних, прогнозування внутрішніх і зовнішніх погроз, побудова 

граничних значень показників безпеки, діяльність держави щодо 

припинення та стримування виявлених загроз. 

Нажаль, не зважаючи на намагання уряду подолати корупцію, як на 

владному рівні, так і рівні підприємницьких структур, сьогодні існують 

ефективні способи боротьби лише з окремими проявами даного 

сегмента, але при цьому вони не враховують, ні регіональних, ні 

національних особливостей, відтак й до тепер відсутній комплексний 

підхід усунення всіх наявних наслідків функціонування тіньового 

сектора. В умовах нестабільної економічної ситуації та ведення бойових 

дій, зменшення обсягу тіньового обороту є першочерговим завданням, 

що постає перед державною політикою уряду, але розв‟язання цієї 

проблеми вимагає ретельного добору засобів його зниження.  

Отже, подолання тіньового сектора, вимагає детального 

дослідження та аналізу тіньової й офіційної економіки, їхній вплив одна 

на одну, на сфери громадського життя. На основі отриманих результатів 

доцільною є побудова методики оцінювання масштабності тіньового 

сегмента за всіма видами економічної діяльності та розробка 

ефективного механізму перетворення економічних і фінансових ресурсів 

у легальну економіку. Отриманий комплексний підхід науково-

                                                 
1
 Загальні тенденції тіньової економіки в Україні за 9 місяців 2016 року : Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-

50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki. 
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обґрунтованих заходів економічного й адміністративного характеру 

сприятиме зменшенню частки тіньового сектора в національній 

економіці й стабільному розвитку економіки країни.  

Відтак, у сучасних умовах із метою забезпечення стійкого 

економічного зростання національної економіки нагальною проблемою є 

скорочення негативних наслідків впливу тіньового сектора на 

економічну безпеку країни, що можливо лише при розробці ефективного 

механізму мінімізації тіньової економіки й практичної реалізації 

комплексу заходів, основною метою яких є зниження її масштабів.  
 
 

 

РОЗВИТОК ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНОГО СЕКТОРУ В 

УМОВАХ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ 

РИНКУ 
Білик Т.О., к. е. н., доцент 

Білик О.А., здобувач  

Київський національний торговельно-економічний університет 
 

Ринкова експансія являє собою основну стратегічну мету будь-

якого бізнесу на стадії зростання і навіть зрілості. Однак, військово-

економічні дії з боку Російської Федерації значно ускладнили це 

завдання для будь-якого, у т. ч. олійноекстракційного, бізнесу в Україні 

та змусила активізувати пошук нових ринків збуту. Оцінка впливу 

кардинальних економіко-політичних змін на розвиток 

олійноекстракційного сектору України в післяреволюційний період 

становить основну мету представленого дослідження. 

Для визначення характеру господарського розвитку 

олійноекстракційних підприємств у 2013-2015 рр. необхідно спочатку 

визначити об‟єктивні критерії оцінювання. Зокрема, до них слід віднести 

макроекономічні (динаміка ВВП, виробленого сектором, та ін. та 

мікроекономічні (зміна фінансового стану основних учасників ринку та 

динаміка їх фінансових результатів. При оцінюванні макроекономічних 

показників олійноекстракційного сектору важливу роль зіграли наступні 

три умови:  

1) відсутність окремих статистичних даних щодо ВВП, виробленого 

сектором;  

2) порівняно незначні площі посівів соняшнику на анексованих при 

військовому вторгненні РФ територіях Криму й ОРДЛО;  

3) експортна орієнтованість олійноекстракційних заводів за умови 

поточної насиченості внутрішнього ринку. Отже, у табл. 1 наведемо 
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динаміку макроекономічних показників, пов‟язаних із розвитком сектора 

у 2013-2015 роках. 

Таблиця 1. Щорічна динаміка макроекономічних показників у 

2013-2015 рр., у % 

Роки 

ВВП аграрного сектору Експорт 

соняшникової олії, 

у натур. виразі 

Виробництво 

соняшникової олії, у 

натур. виразі 
у грн. у дол. США 

2013 +13,26 +14,37 -3,2 -10,54 

2014 -0,57 -33,61 -2,73 +29,3 

2014 -4,76 -48,17 +0,98 -15,57 
 

Наведені у табл. 1 показники можуть дати лише опосередковану 

оцінку розвитку сектора, причому з урахуванням дворічного циклу 

виробництва (від посіву соняшника до переробки) можливі висновки 

будуть спірними. Саме тому для прояснення характеру розвитку сектору 

слід застосувати аналіз мікроекономічних показників. Для цього у ході 

дослідження нами розглядається 8 основних учасників ринку із 

сумарною часткою понад 75% виробництва соняшникової олії, зокрема 

усі олійноекстракційні підприємства зі складу таких індустріальних 

груп: «Кернел» (у 2015 р. – 26,1% ринку), «Креатив» (10,3%), «Каргілл» 

(8,3%), «Агрокосм» ( 8,1%), «Миронівський хлібопродукт» ( 7,1%), 

«ВіОйл» (7%), «Бунге» (4,9%) і «Фон Заас АГ» (4%).  

Таблиця 2. Динаміка фінансового стану підприємств у 2013-

2015 роках* 

№ Підприємство 
Роки 

2013 2014 2015 

1.1 ПрАТ "Вовчанський ОЕЗ" (1) -3,513 2,369 1,599 

1.2 Тип фінансового стану V I I 

2.1 ПАТ "Креатив" (2) 0,269 -3,432 -55,485 

2.2 Тип фінансового стану II IV V 

3.1 ПАТ "Запорізький ОЖК" (3) 0,283 -0,034 0,453 

3.2 Тип фінансового стану II III II 

4.1 ПАТ "Чернівецький ОЖК" (4) 1,33 -0,285 1,927 

4.2 Тип фінансового стану I III I 

5.1 ПрАТ "Полтавський ОЕЗ -Кернел Груп" (5) 1,141 0,215 -0,55 

5.2 Тип фінансового стану I II III 

6.1 ПАТ "Вінницький ОЖК" 0,72 1,257 1,075 

6.2 Тип фінансового стану I I I 

7.1 ПАТ "Миронівський ЗВКК" -0,594 -0,76 -0,689 

7.2 Тип фінансового стану III IV III 

8.1 ПАТ "Кіровоградолія" 2,011 1,764 2,248 

8.2 Тип фінансового стану I I I 
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№ Підприємство 
Роки 

2013 2014 2015 

9.1 ПрАТ "Дніпропетровський ОЕЗ" 2,3 2,012 1,755 

9.2 Тип фінансового стану I I I 

10.1 ПАТ «Пологівський ОЕЗ» 0,307 0,278 0,562 

10.2 Тип фінансового стану II II II 
* Типи фінансового стану від І («стійкий») до V («дефолт») 
 

Спочатку в табл. 2 на основі дискримінантної моделі Альтмана 

оцінимо динаміку фінансового стану основних учасників ринку зі складу 

вищеперелічених промислових груп. 

Динаміка Z-коефіцієнта Альтмана свідчить про незмінність 

фінансового стану більшості підприємств в аналізованому періоді, 

причому станом на 2015 рік 70% значень коефіцієнта характеризувало 

стійкий фінансовий стан учасників ринку. 

На практиці в якості критерію оцінювання розвитку підприємства 

може використовуватися певна сукупність показників, як напр.
1
: Темп 

приросту ЕВІТ > Динаміка чистої реалізації > Темп приросту капіталу > 

100%.  

Зауважимо, що з урахуванням перманентної збитковості 

вітчизняних підприємств у процесі застосування вказаної методики 

необхідно оперувати не коефіцієнтами приросту, а абсолютними 

показниками динаміки у відсотковому вираженні. У табл. 3 зведено 

складові вказаного виразу. 

Таблиця 3. Щорічна динаміка ЕВІТ, чистого доходу (ЧД) та 

інвестованого капіталу (ІК) олійноекстракційних підприємств у 

2013-2015 рр., % 

Підпри

ємства 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

ЕВІТ ЧД ІК ЕВІТ ЧД ІК ЕВІТ ЧД ІК 

1 +98,61 -42 -4 -265,14 +52 -7 +160,06 -16 +28 

2 +6,81 +50 +13 -891,17 -2,86 +25 -171,82 -69 -88 

3 -125,05 -44 -8 -175,17 +154 +21 +310,31 +65 +3 

4 -567,7 -1 +5 +195,12 +39 +47 -147,49 +58 +75 

5 +6,43 -37 -18 -8830,03 +69 +11 -4,21 +56 +12 

6 +81,18 +8 +44 -74,74 +60 +85 +8,16 +519 +114 

7 +12,7 +10 +14 -1898,93 +45 +27 +5,94 +60 +106 

8 -86,96 -18 -2 -973,12 +19 +19 +147,24 +59 +12 

9 -20,59 -13,8 +7,5 +222,91 +68,1 +30,4 -65,11 -25,6 +8 

10 +192,85 -7,36 -28,8 -98,94 +44,9 +6,63 +28490,79 +64,7 +20,32 

                                                 
1 Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз // В. О. Подольська, О.В.Яріш; К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. - 488 с. 
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Правило зі вказаного вище виразу виконується лише у 15% 

випадків; одночасне зростання усіх показників з недотриманням 

нерівностей виразу спостерігалося у 35% випадків, що також 

характеризує періоди господарського зростання, яке, натомість, не є 

збалансованим. Отже, в сукупності 50% усього хронологічного 

інтервалу припадає на періоди зростання, що чітко характеризує 

дворічну тривалість маркетингового періоду (т. зв. «маркетинговий рік») 

в олійноекстракційному виробництві. Найвищий показник дотримання 

умов виразу в 2015 р. свідчить про поступове відновлення галузі й 

забезпечення потенціалу її стійкого зростання у світлі переорієнтації на 

ринки Європи, Південної Азії та Близького Сходу.  
 

 
 

МОЖЛИВОСТІ КОНЦЕСІЙНОЇ ФОРМИ ПАРТНЕРСТВА НА 

ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Воробйова М.О., аспірантка  

Одеський національний економічний університет 

 

Концесія є однією з найбільш поширених форм державно-

приватного партнерства в Україні. На її засадах, станом на 1 січня 2016 

року, реалізується 146 концесійних договорів. Застосування цієї форми 

здатне залучити приватний капітал для створення або управління 

об'єктами державної власності для задоволення громадських потреб. 

Концесія як форма господарювання може застосовуватися у різних 

галузях економіки, де заборонена приватизація, але які потребують 

значних вкладень для реалізації свого потенціалу. У цих умовах, її 

використання може стати стимулюючим фактором як для розвитку 

окремих галузей, так і для національної економіки взагалі. Нині концесія 

відіграє важливу роль в галузях будівництва й реконструкції об‟єктів 

транспортної інфраструктури, серед яких вагоме місце належить 

об'єктам портової галузі, зношеність якої складає близько 70 %. 

У свою чергу портова галузь є стратегічною складовою розвитку 

економіки держави та одним із найважливіших елементів транспортної 

системи України. Однак, її ефективний розвиток унеможливлюється 

через існування чималих проблем, що не дозволяють портам України 

складати відповідну конкуренцію на міжнародному рівні. 

Найважливішими проблемами розвитку морських портів є 

неспроможність держави виділяти достатню кількість коштів з бюджету 

для їх розвитку, зношена матеріально-технічна база, неефективне 

управління, недосконала нормативно-правова база та інші. Велика 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 15 

кількість існуючих проблем підтверджує нагальну потребу застосування 

концесійної форми партнерства для подальшого ефективного розвитку 

морської галузі. Підтвердженням цьому є такі морські держави, як 

Грузія, Бельгія, Голландія, Латвія, Південна Корея, Бразилія, Сполучені 

Штати, які давно працюють у такий спосіб. 

Для залучення приватних інвесторів та їх змоги працювати в 

українських портах на умовах концесії, влада прийнятою Постановою 

Кабінету Міністрів України №1055 «Деякі питання надання в концесію 

об‟єктів державної власності» внесла зміни до Переліку об‟єктів права 

державної власності, які можуть надаватися у концесію. Згідно з 

прийнятими змінами майно підприємств, які є цілісними майновими 

комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що 

забезпечують комплексне надання послуг у сфері експлуатації морських 

портів та їх інфраструктури – тобто усіх 18 морських портів – може бути 

об‟єктом концесії
1.
 Таким чином в кожному порту України можуть бути 

реалізовані по декілька концесійних проектів. 

Однак в Україні питання передачі морських портів в концесію є 

досить дискусійним. З цього приводу однозначно висловлюються 

очільники державних установ, зокрема міністр інфраструктури України 

В. Омелян, колишній заступник міністра інфраструктури Ю. Васьков, 

голова Фонду держмайна І. Білоус, які вважають, що, приватизація і 

концесія морських торговельних портів (далі - МТП) є єдиним 

можливим шляхом розвитку морської галузі країни, що допоможе 

залучити в транспортну інфраструктуру інвестиції і технології. При чому 

можливість передачі в концесію розглядається для великих морських 

портів, а для решти передбачений варіант приватизації.  

Так, першим масштабнішим пілотним проектом Міністерства 

інфраструктури України є підготовка концесії в спеціалізованому 

морському порту «Октябрськ» Миколаївської області. Цей об‟єкт був 

обраний, тому що там немає чинних договорів оренди з приватними 

операторами, а потужності настільки застарілі, що їх потрібно 

змінювати, і на місці старого терміналу будувати новий. До того ж, порт 

досить глибоководний, що може бути привабливим для міжнародних 

компаній і в той же час досить невеликий, щоб бути пілотним проектом. 

Подібний проект дозволить побачити всі вузькі місця концесії в 

                                                 
1 Деякі питання надання в концесію об'єктів державної власності: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 15.10.2012 № 1055 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної 

Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1055-2012-п. 
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українських реаліях
1.
 Якщо проект виявиться вдалим, то і більші порти, 

такі як «Південний», «Іллічівський» також будуть запропоновані у 

концесію. 

Однак, левова частка дослідників, серед яких: А. Котлубай, 

М. Борисов, О. Бондар, В. Тарчинський, з поглядами яких ми 

погоджуємося, дотримуються думки, що концесія портів сьогодні 

абсолютно недоречна. Це пояснюється можливістю передачі 

прибуткових державних об'єктів у приватні руки за символічну ціну. До 

того ж, концесіонером може стати не міжнародна компанія, а 

український вантажовласник, метою якого є переправка своїх вантажів. 

Натомість щоб розвивати потужності, збільшувати пропускну 

спроможність портів, вони будуть здешевлювати способи просування 

свого товару на ринок та не пускатимуть інші вантажопотоки та інших 

вантажовласників. Використовуючи порт тільки для себе, втрачається 

розвиток порту, його транзитний потенціал. А після виснаження 

основних засобів, вони повернуть їх у стані, в якому вони вже нікому не 

будуть потрібні.  

Яскравим прикладом, який є одним із перших серед портів у списку 

на передачу в концесію є морський порт України - МТП «Південний», 

розмови щодо якого ведуться вже багато років. Щорічно порт переказує 

до бюджетів різних рівнів понад півмільярда гривень на рік. Держава в 

свою чергу, незважаючи на плани передати його концесіонеру, 

продовжує вкладати інвестиції. Можливо це змова владних структур, 

щоб зараз в порт вкласти державні кошти, якими потім будуть 

користуватись приватні компанії. При цьому в користування на десятки 

років новому власнику дістануться дорогі державні активи. Отже, 

віддавати прибуткові порти в концесію за нинішніх умов невиправдано.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що концесія здатна вирішити 

багато проблем, але спочатку потрібно передавати в концесію менш 

ефективні порти, що вимагають інвестицій. Якщо ж віддавати ліквідне 

майно, зокрема порт «Південий», приватному партнеру, то зі сторони 

держави необхідно забезпечити прозорі умови та прозорий конкурс на 

пошук ефективного керівника, забезпечити відкритість інформації по 

підготовці, реалізації та контролю за виконанням подібних проектів, а 

також встановлювати максимально високі концесійні платежі. 

Концесіонером державних портів України можуть стати великі 

міжнародні портові оператори, які зацікавлені у їх розвитку. При цьому 

                                                 
1 Соколов А. Чому портам України варто переходити в епоху концесії [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.kuluar.com.ua/2016/02/08/chomu-portam-ukrajiny-

varto-perehodyty-v-epohu-kontsesiji/. 
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компанія не повинна бути вантажовласником, а повинна 

спеціалізуватися на вантажоперевезенні широкої номенклатури 

вантажів, створити умови для перевезення вантажів інших 

вантажоперевізників та здатна принести додаткові вантажопотоки. Крім 

цього, протягом періоду експлуатації майна, концесіонер також повинен 

розвивати порт, будувати/реконструювати потужності - термінали, 

причали, поглиблювати акваторію, а не експлуатувати наявні державні 

активи на знос. Дотримання цих умов передачі ліквідного майна в 

концесію виявиться успішним та надасть змогу нашій державі 

отримувати у декілька разів більші прибутки. 

 

 

 

РОБОТА В ПОЛЬЩІ: ОСОБЛИВОСТІ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІД ШАХРАЙСТВА 
Дмитрук Б. П., к. е. н., професор 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

В останні роки все більше громадян України їде в інші країни, щоб 

заробити. Польща вважається найбільш сприятливою країною для 

легального працевлаштування. Середня заробітна плата поляків у сім 

разів вища, ніж у громадян України
1
. 

Швидке зростання економіки країни і трудова міграція поляків в 

інші країни привели до збільшення вакансій на фабриках, заводах, 

будівництві, сільському господарстві, інших галузях. І в Польщі не 

вистачає трудових ресурсів. Окрім того, наймати працівників з України 

вигідніше. Якщо будівельник з України за місяць отримує 900 доларів, 

то польському спеціалісту необхідно заплатити 1300. До 2010 року 

кількість запрошених на роботу до Польщі сягнула 20 тис. осіб, а в 

2011 році – 240 тисяч
2
.  

У 2014 році польські районні біржі праці зареєстрували понад 

387 тисяч заяв про намір брати на роботу іноземців. Це на 64 % більше у 

порівнянні з 2013 роком. І серед усіх виданих дозволів 370 тисяч – для 

українців
3
. 

Громадяни країн, що не входять до Європейського Союзу, в тому 

числі й Україна, можуть влаштуватися на роботу в Польщі згідно зі 

                                                 
1 Польчин В. Польскаящина для украинцев / В. Польчин // Итоги недели. – 2015. – № 29. – 
С. 5.  
2
 Див. там само.  

3 Мартиник В. На роботу до Польщі / В. Мартиник // Експрес. – 2015. – № 28. – С. 14.  
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стандартною процедурою легалізації зайнятості і мають можливість 

працювати на території Польщі протягом шести місяців упродовж року 

на підставі заяви роботодавця про намір узяти на роботу іноземця.  

Іноземець, який приїхав до Польщі, маючи туристичну візу або ж у 

рамках безвізового режиму, теж може шукати роботу. Перед цим треба 

подбати про легалізацію свого працевлаштування, а також перебування в 

Польщі. Для цього подається заява, на підставі якої видається дозвіл на 

тимчасове проживання і дозвіл на роботу. Перелік документів, які 

вимагають органи реєстрації таких звернень, майже в кожному 

воєводстві різний. Зрештою, якщо дозвіл на працевлаштування в Польщі 

оформляють у інших країнах, то список документів теж відрізняється.  

Документи про дозвіл на роботу або заява про намір працювати є 

передумовою надання дозволу і на перебування в Польщі (якщо це 

питання не було врегульоване раніше). Польські консульства в Україні 

видають візи з дозволом на роботу, що реєструється на підставі 

відповідного повідомлення. У ньому іноземець підтверджує, що готовий 

працювати на основі переданої польським роботодавцем заяви або 

дозволу на роботу
1
.  

Польща спростила процедуру працевлаштування для громадян 

Росії, Грузії, Молдови і Білорусі, але лише для українців поляки 

спростили процедуру оформлення трудових віз. Тепер 9 із 

10 гастарбайтерів у Польщі – з українськими паспортами. Окрім того, 

Польща намагається вивести трудових нелегалів із тіні. З 2012 року 

роботодавці повинні оформляти на кожного робітника трудовий договір, 

підтвердження візи й медичної страховки. За кожного легального 

працівника роботодавець отримує пільги на сплату податків, а за 

«підпільного» нелегала – 3 тисячі доларів штрафу
2
. 

Поки молоді поляки їдуть на заробітки у Великобританію, 

Ірландію, Нідерланди, Норвегію, інші країни (з моменту вступу Польщі 

до ЄС туди виїхало 4 млн поляків), їхні робочі місця можуть зайняти 

громадяни України 

Користуються попитом лікарі, медичні сестри, інженери, 

будівельники, зварювальники, токарі, оператори з числовим програмним 

забезпеченням, швачки, водії-дальнобійники. 

Важче працевлаштуватись хімікам, біологам, педагогам, 

працівникам соціальної сфери. Хіміки можуть знайти роботу лише в 

                                                 
1 Гнип Г. У Польщі заробляють від 15 до 25 гривень / Г. Гнип // Газета по-українськи. – 
2015. – № 29. – С. 8.  
2
 Польчин В. Польскаящина для украинцев / В. Польчин // Итоги недели. – 2015. – № 29. – 

С. 5.  
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регіонах, де є хімічна промисловість.  

Під час заповнення резюме дуже важливо вказати правдиву 

інформацію про досвід і навички. Незручно буде, якщо претендент на 

вакансію заявить про високу кваліфікацію, але згодом не зможе її 

підтвердити. 

Некваліфіковані працівники теж можуть розраховувати на свою 

ділянку роботи. 

Польські IT-компанії постійно запрошують до співпраці 

українських програмістів. Але тут все залежить не стільки від рівня 

польських конкурентів, скільки від навичок самого претендента, тому 

що компанії часто пропонують навчання. 

Залежно від кваліфікації та результатів праці (не важливо, працює 

робітник погодинно чи відрядно), платять за кінцевий результат. 

Роботодавці платять сповна і вчасно, адже працівників захищає 

трудовий договір. Понаднормову роботу і працю у вихідний день 

тарифікують вище.  

Робочий день триває 8–10 годин, зазвичай шість днів на тиждень, 

один-два вихідних. Заробітчани мають перерву на обід 30 хвилин, якщо 

харчуються за рахунок організації, або годину, якщо харчуються 

самостійно. Перекури не тільки не вітаються, а й у окремих випадках 

заборонені. Деякі вакансії вимагають робітників, які не палять. 

Наприклад, збір ягід. 

Роботодавці часто забезпечують помешканням, але воно не зовсім 

безкоштовне. Треба сплачувати за електроенергію, воду, Інтернет тощо.  

Якщо житло більш комфортне (орендована квартира чи навіть 

кімната в готелі) і сплачує за неї роботодавець, то відповідно зарплата у 

таких працівників нижча.  

Вперше робочу візу можна відкрити максимум на 180 днів. Але 

якщо роботодавець буде задоволений працею найманого робітника, він 

може подбати, щоб у нього з‟явилась «карта тимчасового побиту». Це 

дає право перебувати й працювати на території Польщі протягом року з 

подальшим продовженням. Через п‟ять років за «картою тимчасового 

побиту» можна отримати «карту сталого побиту»
1
. Українці, які 

працевлаштовуються в Польщі, інколи стають жертвами шахраїв. У 

2014 році польська державна інспекція праці зафіксувала 870 випадків 

шахрайства у працевлаштуванні, 777 із них пов‟язані з незаконним 

працевлаштуванням громадян України. Незалежно від того, чи 

роботодавець не виплачує працівникові зарплату, чи забирає у нього 

                                                 
1 Гнип Г. У Польщі заробляють від 15 до 25 гривень / Г. Гнип // Газета по-українськи. – 

2015. – № 29. – С. 8. 
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паспорт на час «працевлаштування», про це слід повідомити у відповідні 

установи – Державну інспекцію праці, суд або ж у недержавні 

організації, які надають юридичну допомогу
1
,
2
. 

Виїжджаючи за кордон, українські заробітчани повинні знати і, за 

можливістю, зменшити ризики при працевлаштуванні (рис. 1). 

Уважно читати оголошення. В них не повинно бути граматичних помилок. Це може 

бути першою ознакою шахрайства

Якщо в оголошенні вказана занадто висока або низька зарплата, скоріше за все 

заробітчанину запропонують іншу роботу

Не варто відразу відправляти особисті дані й документи. Вони можуть потрапити в 

руки шахраїв

Не варто звертатись до компаній, які не займаються працевлаштуванням офіційно. 
Туристичні фірми й фізичні особи не завжди можуть знайти роботу на вигідних 
умовах

Варто більше дізнатись про місце і умови майбутньої роботи: хто є власником, вид 

діяльності, дата заснування, адреса офісу

Через знайомих і пошукові системи варто дізнатись про досвід роботи фірми чи 

підприємства за кордоном, про конкретного роботодавця

Спроба роботодавця укласти усний трудовий договір – перший сигнал, що він у 

подальшому не захоче виконувати умови цього договору

Працівник-іноземець має право вимагати від роботодавця один примірник договору 

на працю або оригінал заяви про намір брати іноземця на роботу

У працівника має бути один примірник трудового договору, який він уклав із 

роботодавцем, оформлений мовою, зрозумілою для найманого працівника-іноземця
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 Рис. 1. Застереження майбутнім заробітчанам, які 

від’їжджають до Польщі 
Джерело: складено автором на основі3,4  
 

Отже: 

1. Польща є однією з найбільш сприятливих країн ЄС для 

працевлаштування українських заробітчан. Спостерігається тенденція 

                                                 
1 Мартиник В. На роботу до Польщі / В. Мартиник // Експрес. – 2015. – № 28. – С. 14.  
2 Кучер І. Робота там: як не попастися на гачок / І. Кучер // Експрес. –2017. – № 18. – С. 

12. 
3 Польчин В. Польскаящина для украинцев / В. Польчин // Итоги недели. – 2015. – № 29. – С. 
5.  
4 Мартиник В. На роботу до Польщі / В. Мартиник // Експрес. – 2015. – № 28. – С. 14.  
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зростання їхньої чисельності в цій країні. 

2. Щоб не стати жертвами шахраїв, українським заробітчанам 

слід дотримуватись певних застережень, що суттєво зменшить ризики 

їхнього працевлаштування в країні тимчасового перебування. 

 

 

 

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Єкель Г.В., к.е.н., завідувач сектору економіки 

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» 
 

В умовах інтеграційних відносин перед економікою нашої країни та 

агропромисловим комплексом, у тому числі, формується ряд нових 

завдань, серед яких чільне місце посідають вирішення продовольчої та 

ресурсних проблем. Для пошуку шляхів виходу із кризи, яка нині 

спостерігається в АПК, необхідно оцінити сучасний стан та потенційні 

можливості агропромислового виробництва. 

Вінницька область завжди посідала чільне місце серед інших 

областей, тут виробляється 8,4% валової продукції сільського 

господарства держави. За даними Головного управління статистики у 

Вінницькій області за січень-вересень 2016 року в сільському 

господарстві індекс обсягу сільськогосподарського виробництва склав 

114,3% до відповідного періоду минулого року, в т.ч. в рослинництві - 

121,8 %, в тваринництві – 102,5 %. В сільськогосподарських 

підприємствах забезпечено приріст виробництва в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року на 21,8 %, в господарствах 

населення на 4,6%
1
. За даними Головного управління статистики у 

Вінницькій області, станом на 1 січня 2017 року в усіх категоріях 

господарств області нараховувалось великої рогатої худоби майже 301 

тис.голів, що дозволило зайняти 1 місце серед регіонів України, у тому 

числі корів – майже 158 тис.голів (1 місце), свиней – 370,6 тис.голів (8 

місце), птиці – майже 29 млн.голів (1 місце). У порівнянні з попереднім 

роком зросла чисельність ВРХ на 3%, овець та кіз – на 13%, проте 

зменшилась чисельність корів на 1%, свиней – на 5%. 

З метою сприяння прибутковому господарюванню власників 

особистих селянських, фермерських господарств, сільськогосподарських 

                                                 
1 Головне управління статистики у Вінницькій області [Електронний ресурс].- Режим 

доступу : http://www.vn.ukrstat.gov.ua/. 
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обслуговуючих кооперативів, інших суб'єктів господарювання на селі та 

сільського населення через підвищення рівня їх знань, вдосконалення 

практичних навичок, покращення добробуту сільських мешканців та 

розвиток сільської місцевості, задоволення та захист соціальних, 

економічних, екологічних та інших інтересів у області прийнята та діє 

Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 

кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 рр. від 11 

лютого 2016 року № 40
1
. 

У рамках державної підтримки підприємств АПК у Вінницькій 

області діють дві Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 

2017 р. № 83 (Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації 

для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 

виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 р.) та від 1 березня 

2017 р. № 130 (Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва)
2
,
3
. 

У 2016 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 

18,1 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) 17 країн світу. проти 5,3 млн.дол. у 2015 р. Найбільші 

вкладення спостерігаються у промисловість 15,4 млн.дол 
4
. 

Сільськогосподарськими товаровиробниками органічних добрив 

було внесено 159 тис. т, що менше на 28,8 % рівня 2015 р., при цьому 

зменшилась удобрена ними площа на 12,6 %, а до 2000 року ці 

показники зменшились в 10 раз та 34,5 % відповідно. В розрахунку на 1 

га посівної площі органіки було внесено 0,1 т, що менше на 0,1 т у 

порівнянні з минулим роком та менше на 1,2 т – з 2000 роком. Також, 

сільгосппідприємствами Вінниччини в 2016 році було проведено 

                                                 
1 Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного 

руху на селі та дорадництва на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]: Постанова 

Вінницької обласної ради від 11 лютого 2015 р. № 40 - Режим доступу : 
http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/web_upr_apk.nsf/ web_alldocs/Doc92AM7. 
2 Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку 

сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції у 2017 році [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83. - Режим доступу : http://www.vin.gov.ua. 
3 Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції у 2017 році [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83. - Режим доступу : http://www.vin.gov.ua. 
4 Про стан іноземного інвестування економіки [Електронний ресурс].- Режим доступу : 

http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/ web_upr_apk.nsf/web_alldocs/DocA3EY2. 
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вапнування кислих ґрунтів на площі 14,7 тис. га, що більше до рівня 

2015 року на 38,0 % та внесено 80 тис. т вапнякового борошна та інших 

вапнякових матеріалів менше на 23,1 %. В порівнянні з минулим роком 

площа, на якій застосовувались засоби захисту рослин збільшилась на 

1,4 % до минулого року, а площа на якій вносилися пестициди 

збільшилась на 8,7 %. По внесенню органічних добрив під посів всіх 

сільськогосподарських культур серед регіонів України, Вінницька 

область посідає 15 місце, найвищий показник внесення у Полтавській, 

Черкаській, Київській областях (1–3 місця відповідно), найнижчий – у 

Закарпатській області (24 місце) 
1
. 

Як бачимо, сучасний стан агропромислового комплексу у 

Вінницькій області свідчить про те, що у регіоні є всі необхідні умови 

для розвитку виробництва екологобезпечної продукції: 

використання сільськогосподарськими підприємствами органічних 

добрив; 

тваринницька галузь (відходи тварин використовуються як добриво 

в органічному землеробстві); 

наявні площі сільськогосподарських земель, які не є в обробітку 

більше 5 років; 

залучені зовнішні інвестиційні ресурси, які направлені на 

виробництво та переробку продукції; 

прийняті і діють державні регіональні програми підтримки 

сільськогосподарських виробників; 

присутня система дорадництва у сільському господарстві; 

попит населення у споживанні якісної екологобезпечної продукції. 

Виробництво екологобезпечної продукції у Вінницькому регіоні 

сприятиме вирішенню ряду ключових проблем області, а саме: 

- підвищення рівня продовольчої безпеки регіону; 

- розвитку та стабільності роботи агропромислового комплексу; 

-зростанню інвестиційної привабливості області; 

- підвищенню конкурентоспроможності галузі; 

- покращенню екологічної ситуації; 

- зменшенню імпортозалежності продуктів харчування; 

- збільшення експортних можливостей регіону. 
 

 

 

                                                 
1 Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 
2016 року в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://www.vn.ukrstat.gov.ua/. 
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СТВОРЕННЯ ТА РОЗБУДОВА АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ 

ЛАНЦЮГІВ З ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ  
Крисанов Д.Ф., д.е.н., професор 

Інститут економіки та прогнозування НАН України  
 

Ланцюговий підхід в аграрній сфері Україні сформувався в умовах 

планової економіки і базувався на технологічній єдності процесів 

вирощування харчової сировини та виробництва харчової продукції. 

Підприємства харчової промисловості були чітко зорієнтовані на 

визначену сировинну зону і це підкріплювалося прямими зв‟язками з 

сільськогосподарськими підприємствами, а їхня діяльність налаштована 

на поставки харчової сировини для максимального завантаження 

потужностей. Питання реалізації кінцевої харчової продукції 

вирішувалося на основі її оптових закупок підприємствами державної та 

кооперативної систем торгівлі.  

Приватизація підприємств харчової промисловості в 1990-их роках, 

їх перепродаж у наступні роки спонукали нових господарів самостійно 

створювати постачальницько-виробничо-збутові ланцюги, подібні до 

мережевого маркетингу. Зокрема, були створені системи продуктових 

ланцюжків молоко- та м‟ясопереробними, сироробними заводами 

шляхом організації власної мережі сільських заготівельних пунктів і 

фірмових магазинів; реалізації продукції постійним оптовим покупцям 

для наступного її проходження товаропровідною мережею до 

торговельних точок; продажу продукції індивідуальним споживачам; 

постачання виробникам сільськогосподарської сировини окремих 

засобів виробництва через своїх дилерів
1
. 

Із завершенням приватизаційних процесів і дотепер в аграрному 

секторі відбуваються процеси концентрації сільськогосподарського та 

переробно-харчового виробництва, пошуку нових організаційно-

правових форм підприємств, адекватних мінливим економічним умовам, 

створення і розбудови агропродовольчих ланцюжків. Вони виступають 

складовою частиною агропродовольчої системи, сприяють залученню 

дрібних, малих і середніх виробників до спільного виробництва з метою 

підвищення його ефективності та конкурентоспроможності харчової 

продукції. За останні двадцять років набуто значний практичний досвід, 

який потребує його теоретичного осмислення та узагальнення.  

Водночас, практична реалізація основних положень Угоди про 

                                                 
1
 Крисанов Д.Ф. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент 

сталого розвитку сільських територій/Д.Ф. Крисанов, Л.О. Удова//Економіка України. – 

2009. - №10. – С. 69 – 75. – С. 71. 
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асоціацію (УА) між Україною та ЄС висуває нові вимоги щодо 

безпечності та якості харчових продуктів, а отже і до учасників 

агропродовольчих ланцюжків, які повинні забезпечити їх дотримання. За 

нинішніх умов, згідно рамкового Закону України з харчової безпеки
1
, 

однією із перешкод, яка гальмує інтеграцію агропродовольчого сектора 

до внутрішнього ринку ЄС, виступає дотримання вимоги про 

обов‟язкове впровадження НАССР на потужностях по випуску харчової 

продукції. Отже, це та проблема, від успішного вирішення якої і будуть 

залежати масштаби поширення та сталого і ефективного функціонування 

агропродовольчих ланцюжків. 

Одним із індикаторів вирішення зазначеної проблеми є наявність 

систем менеджменту безпечності та якості на підприємствах харчової 

промисловості, а також впровадження інших системних методів 

безпечності у первинному виробництві. На початок 2017 р. у харчовій 

промисловості сертифікували 1340 функціональних систем 

менеджменту, а в стадії впровадження - ще 338 систем. Ними охоплено 

979 підприємств із 1118 великих та середніх (87,5%), які перебувають 

під управлінням профільного Міністерства
2
. Отже, більше ста середніх 

підприємств повинні впроваджувати НАССР. Водночас, понад 4,4 тис. 

малих підприємств потребують чіткості щодо визначення, а які методи 

безпечності необхідно тут запроваджувати: 

- 1) впровадження НАССР (чи ДСТУ ISO 22000:2007 за умови, що 

МП є ланкою функціонуючого агропродовольчого ланцюжка);  

- 2) проведення аудиту на відповідність виробництва мінімальним 

вимогам базових програм (ISO/TS 22002-1:2009 Програма обов'язкових 

попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. 

Частина 1. Виробництво харчових продуктів) з метою подальшого 

усунення виявлених невідповідностей; 

- 3) впровадження гнучких чи спрощених процедур, які базуються 

на принципах НАССР, з урахуванням рівня безпечності продукції. 

У первинному виробництві (сільське, лісове та рибне господарство) 

загалом налічується 77,4 тис. суб‟єктів господарювання. Серед 

сільськогосподарських виробників (45 тис.) орієнтовно функціонує до 

1,2-1,5 тис. аграрних підприємств, де вже запроваджено постійно діючі 

процедури, а саме:  

                                                 
1
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів. Закон 

України від 22.07.2014 р. № 1602-УІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18. 
2
 Внутрішні дані Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та 

продовольства України станом на 01.01.2017 р. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18
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1)впровадили НАССР, як ланка агропродовольчого ланцюжка; 

2) провели аудит згідно ISO/TS 22002-3:2011 Програма 

обов'язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових 

продуктів. Частина 3. Виробництво сільськогосподарської продукції (на 

відповідність мінімальним вимогам базових програм). 

У галузях первинного виробництва виділяється група виробників 

м‟ясної, молочної та рибної сировини. Для них встановлені фіксовані 

строки (до 20.09.2017 р.) впровадження системних методів безпечності. 

Статистика виокремлює три підгрупи
1
: 

- а) тваринництво – 2426 підприємств та 87,9 тис. осіб зайнятих (у 

середньому 36 працівників на одне тваринницьке господарство); 

- б) змішане сільське господарство – 1028 підприємства та 4,7 тис. 

осіб зайнятих (у середньому 4 працівника на господарство); 

- в) рибне господарство - 881 підприємство та 5,5 тис. осіб зайнятих 

(у середньому 6 працівників на одне рибне господарство). 

Решта аграрних підприємств переважно вирощують продукцію 

рослинного походження, зокрема, три підгрупи
2
: 

- г) вирощування однорічних і дворічних культур - 38856 

підприємств та 409,6 тис. зайнятих (10 працівників на одне 

господарство); 

 - д) вирощування багаторічних культур - 1121 підприємство та 15,4 

тис. осіб зайнятих (у середньому 14 працівників на господарство); 

- ж) відтворення рослин - 159 підприємство та 5,5 тис. осіб зайнятих 

(у середньому 11 працівників на одне господарство). 

Впровадження системних методів безпечності в аграрних 

підприємствах, які вирощують продукцію рослинного походження, 

залежатиме не тільки від досягнутого рівня відповідності мінімальним 

вимогам базових програм, але також і від зацікавленості переробно-

харчових підприємств в отриманні безпечної та якісної сировини. За 

нинішніх умов створення нових або ж розбудова існуючих 

агропродовольчих ланцюжків неможлива без дотримання вимог щодо 

безпечності та якості харчової продукції.  

Згідно рамкового Закону України з харчової безпеки
3
 по харчовій 

промисловості до початку 2020 року роботи по впровадженню НАССР 

                                                 
1
 Діяльність суб’єктів господарювання за 2015 рік/Стат. збірник. – К.: Держстат 

України, 2016. – 484 с. – С. 95. 
2
 Див. там само. 

3
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів. Закон 

України від 22.07.2014 р. № 1602-УІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18
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мають бути завершені, а, відповідно, мають бути впроваджені і системні 

методи безпечності на підприємствах первинного виробництва. Отже, 

саме у цьому напрямі і повинна будуватись практична робота 

виробників.  

 

 

 

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН ЯК ІНДИКАТОР ІНФЛЯЦІЇ 
Кузьменко М.М., Поляк Р.Ю., здобувачі вищої освіти,  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Економічні явища та процеси мають об‟єктивну сутність, яка 

розкривається за допомогою системи показників, які є їхніми кількісно-

якісними характеристиками. В свою чергу, якісний зміст показників 

показує сутність об‟єкта стосовно конкретних умов місця та часу, а 

кількісний – його числовий розмір. Побудова показників для 

характеристики, аналізу та прогнозування інфляції потребує чіткого 

визначення даного поняття, розкриття її сутності, а також виділення 

основних причин її виникнення та чинників розвитку. Варто зазначити, 

що одним із основних показників, який характеризує рівень інфляції. 

Дослідженням інфляційних процесів займались зарубіжні та 

вітчизняні вчені, зокрема: Д. Юма, Д. Рікардо, І. Фішера, Дж. Кейнса, 

А. Пігу, А. Маршала, М. Фрідмена, П. Самуельсона, А. Іларіонова, 

С. Корабліна. Методологічні положення щодо оцінювання рівня інфляції 

за допомогою індексу споживчих цін досліджували Середа А.Р., 

Савченко А.Г., Макаренко І.П., Бункіна М.К., Семенов А.М. та інші. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів впливу 

індексу споживчих цін на рівень інфляції. 

Інфляція із давніх часів відома як властивість паперових грошей. 

Інфляція – це знецінення грошей, що виявляється через зростання цін. 

Інфляція вимірюється динамікою цін та є обернено пропорційною 

величиною до цінової динаміки. Якщо впродовж року ціни зросли на 20 

відсотків, то можна сказати, що на такий самий відсоток знецінилися 

гроші. 

Інфляція – явище досить складне за формою її прояву та за 

сукупністю чинників, що її спричинюють. Зовні вона проявляється в 

зростанні цін на товари і тарифів на послуги, у падінні валютного курсу 

національних грошей, у поглибленні товарного дефіциту. Усі ці явища є 

проявом знецінення грошей, незалежно від причинно-наслідкових 

зв‟язків між грошима і товарами на ринку. Найчастіше її трактують як 

знецінення грошей через зростання цін або просто як процес зростання 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 28 

цін
1
. 

Типовим проявом iнфляцiї є загальне пiдвищення цiн i зниження 

курсу нацональна валюти. Iнфляцiя не завжди приносить шкоду (якщо 

це, звичайно, не гiперiнфляцiя), а навiть в перiод iнфляцiї можливо дещо 

збiльшити свiй власний капiтал. При постiйному загальному обгязi 

продукцiї реальнi доходи зростуть у тих, хто має фiксованi грошовi 

доходи. У власникiв заощаджень в результатi падiння цiни зросте 

купiвельна спроможнiсть їх заощаджень. Але неочiкувана iнфляцiя може 

призвести i до дуже значних збиткiв. 

Iндекс споживчих цiн (IСЦ) – це показник, який характеризує змiни 

у часi загального рiвня цiн на товари та послуги, якi купує населення для 

невиробничого (власного) споживання
2
. Вiн є показником змiни вартостi 

фiксованого набору споживчих товарiв та послуг постiйної якостi з 

постiйними характеристиками у поточному перiодi порiвняно з 

базисним. 

За своею сутнiстю IСЦ є показником змiни сукупної цiни певного 

набору товарiв (послуг), якi купує (отримує) населення. Оскiльки цiни 

постiйно змiнюються пiд впливом цiлого ряду факторiв, то сукупна цiна 

цього набору також постiйно змiнюється у вiдповiдностi зi змiнами цiн 

його складових. Тобто IСЦ є показником змiни сукупної цiни одного й 

того ж самого набору товарiв та послуг у рiзнi перiоди. Сукупна цiна 

набору товарiв та послуг у базисному перiодi приймається за 100; змiни 

в наступнi перiоди виражаються у вiдсотках до вартостi базисного 

перiоду. 

ІСЦ звичайно використовують у якості показника загального рівня 

інфляції в економіці, тому його часто називають «індексом інфляції», 

хоча він вимірює тільки зміни цін (тарифів) на споживчі товари та 

послуги, цьому є такі причини: 

- оперативність, ІСЦ розраховується на місячній основі і не 

коректується в подальші періоди. Тоді як кінцеве значення дефлятора 

ВВП обчислюється за квартальними даними з великим лагом – до трьох 

місяців; 

- відносна простота і ясність концепції розрахунку. Спираючись на 

споживчу корзину, ІСЦ відображає, наскільки купівельна спроможність 

національної грошової одиниці змінилася з погляду 

середньостатистичного громадянина. 

                                                 
1 Коваленко О. Інфляція в Україні: Особливості та вплив на фінансову систему // 

Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – №19. – С. 308-315. – С. 310. 
2 Космина О.М. Інфляція та інфляційні процеси в Україні / О.М. Космина [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com. 
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Базовий IСЦ – це змiна цiн продовольчих товарiв iз високим 

ступенем оброблення, непродовольчих товарiв за винятком палива, а 

також послуг, цiни на якi не регулюються адмiнiстративно. Цей 

показник характеризує iнфляцiю, яка спричинена тиском з боку попиту, 

тобто вiдображає ефекти вiд змiни реальних монетарних умов, 

фiскальної полiтики, а також непередбачених шокiв попиту. 

Таким чином, основним показником інфляції в країні є коефіцієнт 

інфляції, або індекс споживчих цін, який характеризує загальну зміну 

цін на товари і послуги у поточному періоді у порівнянні з минулим. 

Основними проблемами методології використання індексу 

споживчих цін є те, що має місце: не оперативне відображення 

взаємного заміщення товарів в споживчій корзині та появи нових 

товарів, ототожнення поліпшення якісних характеристик товарів із їх 

подорожчанням; відбір респондентів, що беруть участь в опитах, із 

доходами нижче середнього по країні в цілому. 

 

 

 

ПАТОИНСТИТУТЫ, ПАТОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Павлов К.В., д.э.н., профессор 

ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и 

 инженерных технологий», г. Ижевск, Россия 
 

Институционализмкак новое направление экономической мысли 

возник в США в начале XX столетия как одна из форм отображения 

усилившихся монополитических тенденций в экономике, содействуя 

разработке и развитию «антитрестовской» политики собственной 

страны. В определенной мере институционализм противопоставляется 

неоклассическому направлению экономической теории, исходящей из 

великого тезиса, сформулированного еще великим А. Смитом о 

«невидимой руке» рынка, т.е. о совершенстве рыночного хозяйственного 

механизма и саморегулируемости рыночной экономики. Нося 

междисциплинарный характер, институционализм наряду с 

материальными факторами в качестве определяющей силы развития 

экономики выделяет также правовые, моральные, этнические, духовные 

и другие факторы, рассматриваемые в историческом аспекте. 

В основе категориального аппарата институционалистской 

концепции лежит понятие «институт», причем к институтам относят 

самые разнообразные понятия, такие, как собственность, государство, 
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семья, профсоюзы, религия, нравы и т. п. 
1
. Таким образом, институт в 

данной концепции рассматривается в качестве первичного элемента 

движущей силы общества в экономике и вне ее.Иначе говоря, 

институционализм в ретроспективном плане – одна из первых 

экономических теорий, по существу вышедших за пределы 

исключительно воспроизводственных отношений и где стали 

учитываться, причем не вне, а внутри этой теории также и иные формы 

общественных отношений – правовые, социальные, экологические, 

этнические и пр. 

Развитие институтов происходило в течение длительного периода 

времени, т.е. это был длительный процесс, который включал их 

создание, отбор и формирование эффективной системы институтов. В 

последнее время все чаще говорят о выращивании институтов. В 

значительной мере это определило то обстоятельство, что в рамках 

институциональной теории за вековой период ее развития 

сформировалось несколько различных и вполне самостоятельных, 

целостных концепций. Среди такого рода концепций можно выделить 

следующие: новая институциональная экономика, 

неоинституциональная экономика, эволюционная экономика и ряд 

других. Так, в рамках первого из перечисленных научных направлений 

изучается институциональная структура государства, реальные 

институты – организации и хозяйственные системы. 

Неоинституциональная экономика изучает влияние отношений и 

прав собственности на развитие социально-экономических систем, 

осуществляет анализ трансакционных издержек, исследует 

экономические аспекты заключения разнообразных контрактов
2
. 

Эволюционная экономика изучает взаимосвязь между технологическими 

и социально-экономическими процессами, рассматривает вопросы 

разработки оптимальной стратегии поведения фирмы. 

На наш взгляд, в настоящее время необходимо рассмотреть вопрос 

о целесообразности формирования еще одного научного направления в 

рамках институциональной теории – направления, названного нами 

«патоинституционализм». В рамках этой научной концепции 

                                                 
1 Институциональные проблемы эффективного государства /Под ред. В.В. Дементьева, 

Р.М. Нуриева. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2011. – 292 с. 
2
 Носова О.В. Институциональная теория и ее применение на постсоветском 

пространстве / В коллективной монографии: Социально-экономическое развитие 

славянских стран СНГ: сравнительный анализ (Серия:Экономическое славяноведение) / 
Под научной ред. К.В. Павлова и И.З. Юсупова (параграф 9 главы 12). Ижевск: Изд-во 

«Митра», 2012. – 837 с. 
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планируется сконцентрировать внимание на изучении патологических 

процессов в институциональной системе и в самих институтах (которые 

по аналогии можно назвать патоинститутами). Использование данного 

названия объясняется тем, что термин «патологический процесс» 

образован от греческого «патос», что означает болезнь
1
. Учитывая, что в 

последнее время на разных уровнях общественной иерархии участились 

всевозможные кризисы, которые весьма болезненно переживаются 

населением, представляется, что развитие патоинституционализма 

является весьма актуальным. 

Действительно, только за последние десятилетия случился кризис 

мировой социалистической системы, в том числе кризис советской 

системы и советской экономики, когда спад производстваВВП составил 

половину к докризисному уровню (достаточно вспомнить, что кризис 

советской экономики 80-90-х годов XX века сравнивали по степени 

разрушения с Великой депрессией 1929-1933 годов). К тому же, здесь и 

всевозможные кризисы на азиатских рынках, августовский дефолт 

1998г., мировой кризис 2008-2009годов. К тому же, усилились 

всевозможные диспропорции как в мировой экономике, так и в 

национальной экономике различных стран. Значительно усилилось 

проявление диспропорциональности и в разных составляющих 

национальной экономики: на отраслевом и региональном уровнях, а 

также на уровне отдельных предприятий и фирм. 

Очевидно, что усиление кризисов и диспропорций связано также и 

с институциональным фактором, причем как на уровне отдельных 

институтов, так и с функционированием институциональной системы в 

целом. Поэтому одним из важнейших аспектов развития 

патоинституционализмакак нового научного направления должно стать 

изучение взаимосвязи между усилением кризисных проявлений и 

диспропорциональности, возникающих в социально-экономических 

системах на разных уровнях управленческой иерархии, с одной стороны, 

и институциональным фактором, институциональным направлением, с 

другой стороны. 

Еще одним очень важным аспектом патоинституционализма может 

стать изучение различных видов и типов патологий в самой 

институциональной системе, в том числе во всевозможных институтах. 

В этой связи крайне важной проблемой может стать определение 

критериев и количественных показателей, на основе которых 

нормальный институт отличается от патоинститута. Такого рода 

                                                 
1
 Павлов К.В. Патологические процессы в экономике. М.: Магистр, 2009. – 461 с. 
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проблема актуальна и для институциональной системы в целом (т.е. для 

определения нормальной и патологической институциональной системы 

в целом). Очевидно также, что патоинституционализм будет связан с 

другими, уже сложившимися направлениями и концепциями 

институциональной теории. 

Так, один из основоположников институциональной теории 

Т. Веблен, которого нередко за образ своих мыслей также называли 

американским Марксом, в вышедшей еще в 1899г. книге «Теория 

праздного класса» критиковал паразитический образ жизни занятых 

только финансовой деятельностью рантье-владельцев особой, 

абсентеистской формы частной собственности
1
. Этим самым он по –

существу противопоставлял эту, если так можно выразиться, праздную 

часть бизнесменов остальным (нормальным) предпринимателям, 

реально зарабатывающим свой предпринимательский доход. Иначе 

говоря, по существу у Т. Веблена абсентеистская форма собственности и 

ее владельцы рассматриваются как некая патология, которая, в отличии 

от обычных предпринимателей, мешает эффективному развитию 

экономики, в том числе эффективному развитию научно-технического 

прогресса. 

Справедливость сказанного можно видеть на примере современной 

российской действительности, когда многие олигархи, сколотившие 

огромные состояния за коротких срок за счет использования природных 

ресурсов, по-существу являющимися народным достоянием Россиии 

поэтому им самим не принадлежащими, используют значительную часть 

полученных доходов не на развитие производства, а на удовлетворение 

собственных прихотей.Тот факт, что многие российские бизнесмены в 

условиях, когда физический и моральный износ основных фондовво 

многих отраслях приближается к 100%, значительную часть своих 

доходов тратят на непроизводственное, непроизводительное 

потребление и нередко делают это за рубежом, также свидетельствует о 

ненормальности, патологичности современной российской 

институциональной системы, в том числе, некоторых государственных 

структур, являющихся ее важнейшими атрибутами.Это обстоятельство 

также самым серьезным и самым негативным образом сказывается на 

социально-экономической эффективности модернизации и вообще 

эффективности НТП в России. Иначе говоря, абсентеистская форма 

собственности – один из важнейших тормозов модернизации и 

                                                 
1
 Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2004. – 480 с. 
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технического перевооружения российской экономики. 

Следует добавить, что такого рода поведение многих российских 

бизнесменов отнюдь не уникально – подобным образом ведет себя 

компрадорская буржуазия во многих странах третьего мира, тем самым, 

по существу, обогащая развитые страны за счет развивающихся (к 

сожалению, в последнее время из России значительные средства 

вывозятся за рубеж не только крупными, но и средней руки 

бизнесменами). Этот факт является лишь слабым утешением, т. к. вывоз 

за рубеж значительной части доходов, полученных от эксплуатации 

природных ресурсов страны, грозит национальной безопасности России 

и противоречит ее национальным интересам. 

 

 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 

«ПЛАНУ МАРШАЛА» ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Пантєлєєва К.О., науковий співробітник, аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи»  
 

Динамічні процеси глобального економічного середовища та 

внутрішні проблеми вимагають пошуку нових підходів, які дозволять 

забезпечити відтворення та перехід до зростання національної 

економіки. Зокрема, поряд з іншими проблемними питаннями для 

України гостро стоїть питання диверсифікації каналів отримання 

короткострокової та довгострокової міжнародної фінансової допомоги. 

Вагомий внесок у дослідження теоретичних засад залучення та 

ефективного використання міжнародної фінансової допомоги, вивчення 

впливу та можливостей застосування «плану Маршалла» як підходу до 

модернізації економік інших країн світу зроблено зарубіжними та 

вітчизняними вченими, зокрема: А. Акаєв, Т. Богдан, С. Браун, 

Р. Бреннер, О. Власюк, В. Горбулін, В. Геєць, Р. Донован, Дж. Кіллік, 

В. Колосова, Дж.С. Най, П. Падоан, В. Пинзеник, Дж. Сакс, В. Фішер, 

О. Шаров та ін.  

Метою дослідження є проведення аналізу результатів реалізації 

плану Маршала та визначення принципів імплементації його 

інвестиційного механізму в Україні.  

У 2017 р. відзначатиметься 70-річчя «плану Маршалла», прийняття 

та реалізація якого в європейських країнах високо оцінюється і 

визначається як найбільш успішна програма економічного розвитку 20 

століття. Безумовно, європейські країни отримали вирішальний імпульс 
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для промислової реконструкції, модернізації виробничих потужностей, 

насиченню споживчого ринку і, відповідно, зростанню сукупного 

попиту тощо. Проте, визнаючи вагоме значення «плану Маршалла», 

дискусійним залишається питання оцінки його ефективності. 

Здебільшого критика стосується переважної орієнтованості «плану 

Маршалла» на вирішення в першу чергу політичних та економічних 

інтересів США. Ціною цієї допомоги стали лібералізація внутрішніх 

ринків, зниження митних тарифів на американський імпорт, обмеження 

програм націоналізації промисловості, вплив на бюджетну політику 

тощо. Загально за «планом Маршалла» країни отримали: продукти 

харчування, паливо і добрива; промислове обладнання і устаткування; 

сировину, матеріали й обладнання для сільського господарства; 

фінансову допомогу, яка становила 13 млрд дол., 91% у грантовій 

формі
1
. Проте, економічне чудо в Іспанії відбулось завдяки державним 

інвестиціям, адже країна взагалі не отримала міжнародної фінансової 

допомоги. Методами фінансування були грантова допомога урядам для 

фінансування імпорту, позики для постачання обладнання з контролем 

ефективності інвестиційних проектів з боку Міжнародного банку, 

закупівля сировини і матеріалів за рахунок грантів і на комерційній 

основі через Державний експортно-імпортний банк США.  

На сьогодні можна відмітити актуальність «плану Маршалла» для 

багатьох країн світу, зокрема в першу чергу для країн Південно-Західної 

Азії та Африки, метою якого є подолання бідності, попередження 

тероризму і міграції населення
2
. Доцільність запровадження «плану 

Маршалла» деякими дослідниками ставиться під сумнів, адже допомога 

може бути недоцільною, якщо країна має досить низький рівень 

розвитку, не здатна ефективно нею розпорядитися, не має чіткої 

програми розвитку. Тому, В.М. Геєць наголошує, що отримання 

допомоги за «планом Маршалла» для України означає активізацію 

зусиль всього суспільства на подолання корупції, залежності від наданих 

грошових коштів міжнародної допомоги і утриманського відношення, 

проведення реформ, які будуть сприяти мотивації до продуктивної 

діяльності
3
.  

                                                 
1 Богдан Т. Залучення й використання зовнішньої фінансової допомоги в контексті 

поточних економічних проблем та історичного досвіду реалізації «плану Маршалла» / 

Т.Богдан // Економіст. – 2014. – № 9. – С. 4-8. – С. 5. 
2 The Marshall Plan. Lessons Learned for the 21st Century 

http://www.learneurope.eu/files/9013/7465/6373/Plan_Marshall._Lecciones_aprendidas_s_XXI.p

df. 
3 Геец В.М. К вопросу применения подходов «плана Маршалла» для Украины / В. М. Геец // 

Экономика Украины. – 2015. – № 4. – С. 6-11. – С. 8. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628369
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На нашу думку, відповідно до теорії економічного механізму і 

системного підходу, інвестиційний механізм «плану Маршалла» є 

системою, що організовує, забезпечує та регулює цілеспрямоване 

інвестування для економічного зростання країни. Зокрема, метою 

інвестиційного механізму є стабілізація економіки країни, відновлення 

зруйнованої інфраструктури, модернізація та реструктуризація 

виробництва. Структурно інвестиційний механізм містить такі елементи, 

як: об‟єкт, суб‟єкти, методи, інструменти, важелі, функції, форми (табл. 

1). Організаційно інвестиційний механізм передбачає формування 

необхідного інституційного забезпечення, а саме створення спеціальних 

установ (фондів, банків в країнах-реципієнтах). 

Таблиця 1. Характеристика складових інвестиційного 

механізму «плану Маршалла» 

Складові Характеристика 

Об‟єкти 

галузі національної економіки, виробничі, сільськогосподарські та 

комунальні підприємства, фермерські господарства, малий та 

середній бізнес  

Суб‟єкти 
міжнародні фінансові організації (ЕБРР, МБРР, ЄІБ, Світовий банк 

та ін.), державні та місцеві органи влади, фінансові установи 

Функції 
організація, аналіз, прогнозування, планування, моніторинг, 

контроль, мотивація і регулювання  

Методи 
технічна і консультаційна допомога, позики, банківське 

кредитування, гранти 

Важелі вартість грошей, норма прибутку, податки, пільги, санкції  
 

Формування та реалізація інвестиційного механізму «плану 

Маршалла» в Україні, за умови його прийняття, вимагає дотримання 

таких принципів: системність, симетричність, економічної кооперації, 

самодопомоги, пріоритетність, обґрунтованість, узгодженість, 

урегульованість, контрольованість, прозорість, відповідальність, 

результативність. 

Пріоритетними напрямами для розвитку економіки України з 

використанням інвестиційного механізму «плану Маршалла» є: 

- створення спеціальної установи, зокрема, Грантового фонду 

розвитку для проведення відповідних соціально-економічних 

перетворень; 

- інвестування та пільгове кредитування перспективних галузей 

економіки (екологізація та автоматизація промисловості, впровадження 

енергоефективних технологій, переробка сміття, інше); 

- програми оновлення основних фондів на вітчизняних 

підприємствах.  
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Таким чином, вивчення особливостей та імплементація основних 

засад інвестиційного механізму «плану Маршалла» має надзвичайно 

важливе значення для відбудови та розвитку національної економіки. 
 
 

 

АНАЛІЗ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ 

ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ 
Трушкіна Н.В., магістр з економіки 

Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ) 
 

У сучасних економічних умовах при організації збутової діяльності 

вугледобувних підприємств недостатньо враховуються специфічні 

особливості обслуговування споживачів вугільної продукції. 

Підтвердженням є аналіз статистичних даних. Так, за даними Державної 

служби статистики України, обсяг споживання вугілля в Україні 

знизився за 2007–2015 рр. на 36,2%, або з 71,0 до 45,3 млн т
1
,
2
.  

У той же час загальний обсяг споживання вугілля в Україні 

зменшився за рахунок скорочення обсягу споживання на перетворення 

вугілля в інші види палива й енергію на 38,3% – з 64,2 до 39,6 млн т та 

для неенергетичних цілей – на 93,3% – з 1,5 до 0,1 млн т. У структурі 

загального споживання вугілля в Україні частка споживання для 

перетворення вугілля в інші види палива й енергію скоротилася за 2007–

2015 рр. на 3,1%, або з 90,4 до 87,3%, а для неенергетичних цілей – на 

1,9%, або з 2,2 до 0,3%
3
,
4
. 

Як показує аналіз статистичних даних, обсяг споживання вугілля в 

секторі енергетики знизився за 2012–2015 рр. на 28% унаслідок 

зменшення обсягу перетворення вугілля в енергію електростанціями на 

28,6%, теплоелектроцентралями – на 12,6%, теплоцентралями – на 

35,5%. За цей час обсяг власного споживання енергетичним сектором 

скоротився на 73,1%. Обсяг кінцевого споживання вугілля зменшився на 

29,9% через зниження обсягу споживання у транспортній сфері – на 

63,6%, побутовому секторі – на 60,1%, для неенергетичного 

використання вугілля – на 43,1%, у сфері промисловості – на 17,4% (у 

                                                 
1 Статистичний щорічник України за 2007 рік. – К.: Держ. комітет статистики України, 

2008. – 572 с. 
2 Статистичний щорічник України за 2015 рік. – К.: Держ. служба статистики України, 
2016. – 576 с. 
3 Енергетичний баланс України за 2007 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
4 Енергетичний баланс України за 2015 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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чорній металургії – на 22,1%, для виробництва неметалевих мінеральних 

продуктів – на 16,1%) (табл. 1.). 

Таблиця 1. Динаміка обсягу споживання вугілля в Україні за 

2012–2015 рр., тис. т 

Категорії споживачів 
Роки 

2012 2013 2014 2015 

Загальний обсяг перетворення вугілля в 

паливо та енергію  
67286 64292 52477 41280 

З них: електростанції 37495 36875 32287 26781 

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 2033 2082 1984 1777 

Теплоцентралі 1269 1180 1124 818 

Виробництво коксу / брикетів 26489 24155 17082 11904 

Обсяг власного споживання енергосектором 

(підприємства з видобування вугілля, 

електростанції, ТЕЦ, теплоцентралі) 

472 451 341 127 

Обсяг кінцевого споживання вугілля 5523 6547 7730 3874 

З них: промисловість 3752 4920 6948 3099 

У тому числі: чорна металургія 2466 3487 5741 1922 

неметалеві мінеральні продукти 1110 1260 937 931 

Транспорт (залізничний) 22 21 13 8 

Інші види діяльності 1473 1355 584 610 

У тому числі: побутовий сектор 1217 1109 446 485 

Неенергетичне використання вугілля 

(промисловий та енергетичний сектори, 

сектор перетворення) 

276 251 185 157 

Складено за даними1,2. 
 

Основними споживачами вугілля в Україні є енергетика 

(виробництво теплової та електричної енергії) та промисловість. 

Практично весь обсяг коксівного вугілля та коксу споживає 

металургійне виробництво. При цьому у структурі споживання вугілля 

частка сектору енергетики зросла за 2007–2015 рр. на 13,2%. Питома 

вага власного споживання вугілля енергетичним сектором, навпаки, 

зменшилася на 1,1%, кінцевого споживання – на 4,6% у результаті 

скорочення частки побутового сектору – на 2,3%, неенергетичного 

використання – на 1,6%, інших категорій споживачів – на 2,8% (рис. 1). 

Виявлено, що особливістю організації збутової діяльності одного з 

обстежених вітчизняних вугледобувних підприємств є постійні 

                                                 
1 Енергетичний баланс України за 2012 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
2 Енергетичний баланс України за 2015 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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коливання, тобто нестабільність попиту велико- та середньооптових 

споживачів на вугільну продукцію. Як показали розрахунки, 

спостерігається значний рівень індексу сезонних коливань попиту 

середньооптових споживачів на вугілля. Попит на вугільну продукцію 

великооптових споживачів має слабкі сезонні коливання. Це необхідно 

враховувати при розробці планів відвантаження вугільної продукції. 

 

  
2007 рік 2015 рік 

Рис.1. Структура споживання вугілля в Україні за 2007 р. та 

2015 р. (побудовано за даними
1
,
2
) 

 

Обстеження показали, що в 2015 р. питома вага поставок на ряді 

вітчизняних вугледобувних підприємств у структурі відвантаження 

вугільної продукції великооптовим споживачам становила 86–90%, 

середньооптовим – 3–10%, а дрібнооптовим – 1–3%. 

Отже, пропонується застосовувати клієнтоорієнтований підхід до 

обслуговування споживачів вугільної продукції на основі їх 

диференціювання, який на відміну від існуючих, враховує обсяги 

щорічного попиту різних груп споживачів і виявлення їх особливості. 

Реалізація даного підходу сприятиме поліпшенню взаємовідносин 

вугледобувного підприємства з різними категоріями споживачів, 

підвищенню якості сервісу, зменшенню часу на доставку вугільної 

продукції, збільшенню обсягів реалізації, розширенню ринків збуту 

через появу нових сегментів, своєчасному реагуванню на зміни попиту 

споживачів і кон'юнктури ринку вугілля, підвищенню прийняття 

управлінських рішень з організації збутової діяльності. 

                                                 
1 Енергетичний баланс України за 2007 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
2 Енергетичний баланс України за 2015 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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СЕКЦІЯ 2 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
Яценко В.М., д.е.н., професор 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Розвиток національного продовольчого ринку потребує дотримання 

комерційних принципів економічних відносин між усіма його 

суб‟єктами, з одного боку, та державою – з іншого, що є важливою 

запорукою забезпечення їх фінансової стійкості. 

Аграрний сектор економіки, подібно до інших сфер та галузей 

господарської діяльності, регулюється трьома механізмами: свідоме 

регулювання виробництва на рівні первинного осередку економіки 

(корпоративний менеджмент); спонтанне ринкове регулювання 

міжгосподарських зв‟язків; свідоме регулювання агропродовольчої 

сфери державою. 

На мікрорівні (фермерські господарства, кооперативи, товариства 

тощо) усі виробничо-організаційні питання вирішуються усвідомлено, як 

і в натуральному господарстві, економічно суверенним господарем-

виробником (або за його дорученням найманими менеджерами). 

Власник вільний у виборі сфери та місця діяльності, техніки і технології 

виробництва, постачальників засобів виробництва, місця та часу 

реалізації, форм організації й оплати праці, варіантів комбінації 

виробництва, способів і цілей розпорядження отриманим доходом після 

сплати податків та інших обов‟язкових платежів. 

Отже, свідома організація виробництва на рівні первинних 

економічно суверенних господарських ланок – це усвідомлений, 

планомірний порядок, де ринкові відносини не діють. Виробництво 

свідомо регулюється за допомогою адміністративно-планових методів. 

Досвід економічно розвинутих країн, система агробізнесу яких є 

основним джерелом насичення товарними ресурсами національного 

продовольчого ринку, тривалий час формувалася під впливом 

державного регулювання. Водночас, за умови ринкових відносин 

життєздатність аграрних підприємств, їхньої конкурентоспроможності, 

стабільності соціальної сфери АПК значною мірою зумовлені 

державним регулюванням, що базується на економічних методах 
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управління з огляду на низку об‟єктивних чинників – різноманітність 

біокліматичних умов; упередження ризиків функціонування; взаємодії 

цінової та кон‟юнктурної політики продовольчого ринку; конкурентне 

середовище з високим рівнем монополізації ресурсозабезпечуючих та 

переробних сфер; недостатньо висока привабливість інвестування 

аграрного виробництва через специфіку у ньому відтворювального 

процесу; специфічні аспекти аграрного виробництва (сезонність, розрив 

між часом виробництва і робочим періодом); особливості формування 

соціальної інфраструктури сільської місцевості тощо. 

Спробуємо підсумувати найбільш вагомі нові ознаки, на які слід 

звернути увагу у концепції формування економічних відносин на 

агропродовольчому ринку. 

Поліморфічність (змішаність) форм власності і господарювання, що 

найбільш адекватно відбиває сучасний рівень розвитку продуктивних 

сил у разі, коли кожна форма власності і господарювання знаходять 

свою найбільш прийнятну нішу в економіці, де найповніше реалізуються 

їх переваги і пом‟якшуються, нейтралізуються негативні моменти. 

Поєднання соціального і ринкового аспектів. Ринок забезпечує 

високу ефективність виробництва, що дозволяє державі проводити 

активну й дієву соціальну політику. Отже, сучасні системи економічного 

розвитку – соціально орієнтовані, що свідомо привнесено державою й 

іншими інститутами суспільства. Роль інституцій у житті організованого 

суспільства набуває дедалі більшого значення. Без них національна 

економіка не здатна до саморозвитку, економічного зростання. 

Концептуально інституціоналізм виходить з принципу організації, коли 

індивідуальні інтереси людей включені у структурні утворення, 

належність до яких наділяє людей певним статусом з відповідними 

правами й обов‟язками. Інститут є способом узгодження частини та 

цілого, але такими чином, що кожна частина (група) має риси системи й 

організаційну самостійність, яка не пов‟язана з обов‟язковою 

адміністративною підпорядкованістю і самостійно забезпечує 

господарювання та відтворення продукту. 

Посилення свідомого регулювання та управління на рівні 

підприємств і національної економіки, розширення державного впливу 

на економічні процеси і явища, інтернаціоналізація господарських 

зв‟язків національних держав. 

Перехід від традиційних ринкових форм контактів виробників і 

споживачів через купівлю-продаж готових продуктів до різноманітних 

кооперативних, контрактних, субпідрядних тощо економічних зв‟язків. 

Тобто виробники виходять на ринок не з готовою продукцією для 
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невідомого споживача, а із своїми можливостями виконати замовлення, 

забезпечити виробництво продукції (послуг) відповідно до конкретних 

вимог споживача. За таких умов у конкурентній боротьбі зростає 

значення репутації виробника, його здатності забезпечити гнучкість і 

маневреність виробництва. Набувають поширення довготермінові 

економічні зв‟язки як між виробниками, так і між виробниками і 

споживачами. 

Саме з огляду на згадані аспекти необхідно визначити стратегію 

формування оптимальних економічних відносин як запоруку фінансової 

стабільності суб‟єктів агропродовольчого ринку. 

Докорінне перетворення пріоритетної для України галузі – аграрної 

сфери – здійснюється не лише без певного проекту, але навіть і без 

загальної концепції розвитку, що створює можливості для довільних 

інтерпретацій сутності окремих реформ та заходів, оцінки їхньої 

результативності. Відсутність належного теоретичного забезпечення 

реформ не дає змоги об‟єктивно оцінити численні пропозиції та 

програми щодо практичної їх реалізації. Фактично реформи 

здійснюються шляхом експерименту, методом спроб і помилок. Як 

наслідок, реалізація окремих заходів перетворюється у самоціль, а сама 

реформа набуває планового, директивного характеру з централізовано 

визначеними темпами, масштабами та формами змін у системі 

економічних відносин. 

Так, на думку В.В. Юрчишина, наявність у державі чіткої стратегії 

розвитку, є найбільш важливою умовою досягнення кінцевих 

результатів. Без всебічно опрацьованої стратегії сподіватися на 

соціально-економічний чи будь-який інший ефект безпідставно. Щодо 

агропродовольчого ринку такою стратегією має стати затверджена на 

найвищому рівні концепція аграрної політики держави – 

агропродовольча доктрина. Вона має стати базовим документом, на 

основі якого буде здійснюватися подальша робота щодо організації 

розвитку усіх складових елементів інфраструктури агропродовольчого 

ринку. 

Державне регулювання економічних відносин на продовольчому 

ринку України має певні проблеми, відсутній досвід використання 

механізмів регулювання, що ґрунтуються на принципах добровільності і 

зацікавленості. Відсутність системності, комплексності заходів, 

запізнення у прийнятті рішень різко зменшують ефективність 

регулювання. Процеси державного регулювання національного 

продовольчого ринку значно гальмуються складністю фінансового 

стану, нестабільністю економічної ситуації, що обмежує можливості і 
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масштаби підтримки державою суб‟єктів інфраструктури продовольчого 

ринку. 

Масштаби державного регулювання, головним чином, залежать від 

рівня економічного і соціального розвитку АПК, збалансованості попиту 

і пропозиції на продовольчому ринку. Стосовно України доцільним є 

аргументоване запозичення світового досвіду регулювання агробізнесу 

за наступними головними аспектами: регулювання цін і 

підприємницьких доходів; бюджетна підтримка аграрної виробничо-

комерційної діяльності з огляду на високу її залежність від природно-

кліматичних чинників (дотування, субсидіювання, кредитування); 

система оподаткування та стабілізаційних заходів на ринку 

продовольства; аграрний протекціонізм; антимонопольна політика; 

підготовка кадрів, розвиток фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень; соціальні гарантії тощо. 

Стратегічна мета ресурсного забезпечення товаровиробників у 

ринкових умовах передбачає відтворення і розвиток матеріально-

технічної бази, комплексної механізації та автоматизації технологічних 

процесів, відновлення і збереження родючості ґрунтів, подальший 

розвиток національного машинобудування та виробництва матеріальних 

ресурсів. Вона реалізується у процесі формування і здійснення єдиної 

державної технічної політики, ефективного функціонування ресурсних 

ринків агропромислового комплексу. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що, безперечно, ринкові 

принципи господарювання – одне з найбільших досягнень в історії 

розвитку людської цивілізації. Вони пройшли випробування часом і 

довели високу економічну ефективність. Життя досі не створило 

реальної альтернативи ринковому господарству. Але і ринковій 

економіці притаманна низка проблем, основними з яких є: циклічний 

розвиток виробництва (кризи надвиробництва); безробіття; значний 

соціальний диспаритет; прояви монополізму в економіці; обмеженість 

застосування ринкових принципів у певних сферах і видах діяльності. 

Певною мірою зазначені негативні моменти ринкових економічних 

відносин блокуються і самоліквідуються ринковим механізмом. Разом з 

тим втрати від такого саморегулювання і саморозвитку досить відчутні і 

болючі для економіки. Щодо розвитку монополізму, то ринок нездатний 

йому протистояти взагалі. Монополізм руйнує основну рушійну силу 

розвитку ринкової економіки – конкуренцію і вільне ціноутворення. 

Запровадження світових принципів формування економічних 

відносин, розвиток наявних можливостей сприятимуть ефективному 

функціонуванню продовольчого ринку України. 
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СУТНIСТЬ ЕКОНОМIЧНIЙ КАТЕГОРIЇ «ЕКОНОМIЧНА 

БЕЗПЕКА ПIДПРИЄМСТВА» 
Войцех І.О., студент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

Дiяльнiсть пiдприємства реалiзується в умовах неоднозначностi 

перебiгу реальних соцiально-економiчних процесiв. У момент прийняття 

рiшень практично неможливо отримати точнi та повнi знання про 

вiддалений у часi стан середовища реалiзацiї стратегiї пiдприємства, про 

всi дiючi або потенцiйно можливi внутрiшнi i зовнiшнi фактори. Все це 

суть прояву невизначеностi як об'єктивної форми iснування оточуючого 

нас свiту. Той чи iнший прояв невизначеностi може затримати наступ 

запланованих подiй, змiнити їх змiст або кiлькiсну оцiнку або викликати 

небажаний розвиток подiй (НРП) як передбачуваний, так i несподiваний. 

В результатi намiчена мета, заради досягнення якої приймаються 

стратегiчнi рiшення та здiйснюється дiяльнiсть пiдприємства, не буде 

досягнута, тому важливою стратегiчною метою дiяльностi пiдприємства 

є досягнення ним економiчної безпеки. 

Г.Б. Клейнер
1
 дає наступне визначення: «економiчна безпека 

пiдприємства (фiрми) - це такий стан даного господарського суб'єкта, 

при якому життєво важливi компоненти структури та дiяльностi 

пiдприємства характеризуються високим ступенем захищеностi вiд 

небажаних змiн. Для цього пiдприємству слiд дотримуватися стратегiї, 

що забезпечує достатнiй рiвень i нарощування соцiально-економiчного 

потенцiалу, сталий розвиток бiзнесу i готовнiсть до можливих 

небажаних змiн в сферi його життєдiяльностi». 

Сутнiсть поняття економiчної безпеки базується на ланцюгу: 

економiчнi iнтереси → економiчнi загрози → економiчна безпека. 

Найбiльш повно цей ланцюг розкривається стосовно економiчної 

безпеки держави в поняттях, визначених Законом України “Про основи 

нацiональної безпеки України”
2
: 

нацiональнi iнтереси – життєво важливi матерiальнi, iнтелектуальнi 

i духовнi цiнностi Українського народу як носiя суверенiтету i єдиного 

джерела влади в Українi, визначальнi потреби суспiльства i держави, 

реалiзацiя яких гарантує державний суверенiтет України та її 

                                                 
1
 Стратегии бизнеса: аналитический справочник Под общей редакцией академика РАЕН, 

д.э.н. Г.Б. Клейнера Москва, "КОНСЭКО",1998. - 331 с. 
2
 Закон України “Про основи нацiональної безпеки України” вiд 19.06.2003 р. № 694-IV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: /zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=964-15. 
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прогресивний розвиток; 

загрози нацiональнiй безпецi – наявнi та потенцiйно можливi явища 

i чинники, що створюють небезпеку життєво важливим нацiональним 

iнтересам України; 

нацiональна безпека – захищенiсть життєво важливих iнтересiв 

людини i громадянина, суспiльства i держави, за якої забезпечуються 

сталий розвиток суспiльства, своєчасне виявлення, запобiгання i 

нейтралiзацiя реальних та потенцiйних загроз нацiональним iнтересам 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Сутнiсть нацiональної безпеки 
 

Аналогiчно на рiвнi пiдприємства визначається мета дiяльностi, яка 

характеризує iнтереси, аналiзуються зовнiшнi i внутрiшнi загрози 

функцiонуванню пiдприємства та формується система управлiння, яка 

протидiє загрозам. 

Eкономiчна безпека (ЕБ) характеризується системою понять, 

основними з яких є: об‟єкти; суб‟єкти; загрози, збитки; критерiї i 

показники; стратегiї та заходи забезпечення безпеки. 

Об‟єкт ЕБ – це той стан пiдприємства, який бажано зберегти або 

розвивати. 

Iнший пiдхiд до трактування поняття економiчної безпеки 

пiдприємства обумовлений змiною економiчних функцiй держави в 

умовах трансформацiйних змiн. У цьому зв‟язку економiчна безпека 

пiдприємства стала розглядатися набагато ширше – як можливiсть 

забезпечення його стiйкостi в рiзноманiтних, у тому числi й у 

несприятливих умовах, що складаються в зовнiшньому середовищi, поза 

залежнiстю вiд характеру його впливу на дiяльнiсть пiдприємства, 

масштабу i особливостей внутрiшнiх змiн
1
. 

Так з‟являється визначення економiчної безпеки пiдприємства як 

                                                 
1
 Фомiна М.В. Проблеми економiчно безпечного розвитку пiдприємств: теорiя i практика: 

(Монографiя) / М.В. Фомiна. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 140 с. 
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захищеностi його дiяльностi вiд негативних впливiв зовнiшнього 

середовища, а також, як здатнiсть швидко усувати рiзноварiантнi загрози 

чи пристосуватися до iснуючих умов, що не позначаються негативно на 

його дiяльностi.  
 

 

 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
Гелетюк Н.С., студентка 

Східнoєврoпейський університет екoнoміки і менеджменту 
 

Однією з найважливіших і найскладніших проблем при здійсненні 

господарської діяльності в умовах швидкоплинного, невизначеного та 

непередбачуваного зовнішнього середовища є проблема управління 

витратами.  

Управління витратами - це процес цілеспрямованого формування 

усіх видів витрат про постійному контролю їх рівня та стимулювання їх 

зниження
1
. Управління витратами суб'єкта господарської діяльності 

можна визначити як взаємопов'язаний комплекс робіт, що формують 

коригуючі впливи на процес здійснення витрат під час господарської 

діяльності логістичного утворення, спрямовані на досягнення 

оптимального рівня (у межах допустимих відхилень) витрат в усіх 

(маркетинговій, операційній, фінансовій та кадровій) підсистемах 

логістичного утворення
2.
  

У вітчизняній практиці управління витратами вирізняють декілька 

основних функцій: планування, калькулювання, облік, нормування й 

аналіз. Успішна господарська діяльність базується на ефективному 

плануванні та точному прогнозуванні операційних витрат у 

відповідності з політикою економічної безпеки логістичного утворення. 

У зарубіжній практиці прийнято застосовувати такі методи 

прогнозування: механічна екстраполяція, економетричні методи, 

моделювання, експертні методи тощо. 

Важливу роль в управлінні витратами в практиці зарубіжних та 

вітчизняних підприємств належить бюджетуванню. Бюджетування – це 

процес генерації оптимальних напрямків використання доходів та 

формування витрат логістичного утворення на шляху здійснення його 

фінансово-господарської діяльності, що розраховані на визначений 

                                                 
1
 Белоусова І. А. Управлінський облік - інформаційна складова системи економічної 

безпеки підприємства : монографія / І. А. Белоусова. – К. : Дорадо-Друк, 2010. – 432 с. 
2 Грещак М. Г. Управління витратами : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / М. 

Г. Грещак, О. С. Коцюба. – К. : КНЕУ, 2002. – 131 с. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 46 

проміжок часу. При цьому бюджетування охоплює розробку бюджетів, 

організацію їх здійснення та контроль за виконанням. Система бюджетів 

дозволяє заздалегідь здійснити оцінку ефективності управлінських 

рішень, оптимальним чином розподілити ресурси та порівняти витрати 

при розробці концепції ведення бізнесу. 

Особливе значення в управлінні витратами належить стратегічному 

управлінню операційними витратами.  

Стратегічне управління витратами реалізується через: стратегію 

оптимальних витрат, стратегію лідерства за витратами, стратегію 

ринкової ніші, або стратегію низьких витрат. Найважливішим 

інструментом стратегічного аналізу витрат є ланцюг цінностей, що 

визначає діяльність, функції та процеси від постачання матеріалів та 

комплектуючих у виробництво, завершуючи доставкою та підтримкою 

продукту, або послуги. Таким чином, головною ціллю управління 

витратами є досягнення встановлених результатів фінансово-

господарської діяльності логістичного утворення в оперативному та 

стратегічному аспектах шляхом оптимізації витрат за центрами 

відповідальності, видами операцій, елементами потоку, видами 

продукції, робіт, послуг тощо. 

З метою координації всієї системи управління витратами доцільно 

створювати спеціальні відділи - відділи контролінгу, у функції яких 

входить планування та контроль витрат
1
. 

Введення в організаційну структуру вітчизняних підприємств 

служби контролінгу є актуальною проблемою, від правильності 

встановлення функцій якого залежить ефективність та якість роботи цієї 

служби. Передумовами вирішення цього завдання повинно стати: 

дослідження всіх відомих типів організаційних структур 

контролінгу та аналізу їх переваг та недоліків; 

визначення доцільності впровадження контролінгу в систему 

економічної безпеки підприємства; 

дослідження організаційних структур західних підприємств, які 

успішно практикують систему контролінгу витрат, їх критична оцінка та 

можливість адаптації на вітчизняних логістичних утвореннях. 

Сьогодні існує ряд проблем щодо впровадження систем 

контролінгу витрат на підприємствах: проблема адаптації зарубіжного 

досвіду функціонування контролінгу, відсутність механізмів його 

впровадження, особливості  

                                                 
1
 Фандель Г. Теорія виробництва і витрат / Г. Фандель ; пер. з нім. – К. : Таксон, 2000. – 

521 с. 
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГАЛУЗІ КОРМОВИРОБНИЦТВА 
Гирник Л.В., старший викладач 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

Сучасні умови розвитку сільського господарства формують нові 

підходи до управління економічним потенціалом галузі. Зокрема, 

особливої актуальності набуває розвиток кормовиробництва, що є 

базисом стійкого функціонування галузі тваринництва та вирішує 

проблеми продовольчої безпеки країни. 

Особливістю кормовиробництва є його належність до трьох сфер 

агропромислового комплексу: ресурсної (корми виступають засобами 

виробництва (предметами праці) продукції тваринництва); 

безпосереднього виробництва (вирощування, заготівля і зберігання 

кормів); галузей переробки сільськогосподарської продукції 

(виробництво комбікормів). Специфіка кормовиробництва з погляду 

ефективності проявляється в тому, що воно є галуззю рослинництва, 

безпосередньо визначає ефективність галузі тваринництва, охоплює 

польове, лукопасовищне виробництво кормів, природні кормові угіддя 

та комбікормову промисловість, а тому включає функції, властиві 

кожній із цих галузей.  

Проблема розвитку кормовиробництва на сучасному етапі полягає 

не стільки в необхідності нарощування виробництва кормових ресурсів, 

скільки у пошуку шляхів їх раціонального використання 
1
.  

Розвиток кормовиробництва повинен забезпечити стійкий баланс 

між виробничим потенціалом галузі й потребами тваринництва, 

гарантувати дотримання економічно обґрунтованих, соціально 

спрямованих і екологічно безпечних кількісних і якісних параметрів 

виробництва й заготівлі кормів.  

Економічний стан кормовиробництва України характеризується 

такими проблемами: 

− скорочення посівних площ і валового збору кормових культур, а 

також зернофуражних і зернобобових, що використовуються в кормових 

цілях;  

− скорочення комбікормового виробництва, банкрутство цілої 

низки комбікормових заводів; 

− технологічний занепад виробництва кормових культур, що 

спровокував зниження їх урожайності, виходу кормів з одиниці посівної 

                                                 
1
 Петриченко І.В. Ресурсний потенціал галузі кормо виробництва / І.В. Петриченко // 

Сталий розвиток економіки. – 2013. №5. – С. 186-191. 
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площі, вмісту протеїну, вітамінів та мікроелементів;  

− моральний і фізичний знос агротехніки, заготівельного 

обладнання, устаткування комбікормового виробництва, купівельна 

неспроможність підприємств щодо оновлення й модернізації свого 

технічного стану;  

− дезінтеграція кормовиробництва й тваринництва, порушення 

виробничих пропорцій між поголів'ям і кормовими ресурсами, що 

зумовлює дефіцит одних кормів, або надлишок інших, дисбаланс у 

раціонах годівлі сільськогосподарських тварин, заміну необхідних 

високопоживних кормових компонентів наявними;  

− збитковість кормовиробництва й тваринництва, висока 

собівартість кормових ресурсів і кормомісткість тваринницької 

продукції, трудо- й фондомісткість вирощування кормових культур;  

− активний експорт фуражного зерна й насіння зернобобових 

культур та імпорт готових комбінованих кормів, зокрема соєвого шроту 

й макухи, біологічно активних домішок
1
. 

Враховуючи проблеми розвитку галузі кормовиробництва та 

необхідність нарощування його потенціалу, перш за все, необхідно 

розвивати промислове тваринництво, що дозволить забезпечити 

високоефективне виробництво і підвищити конкурентоспроможність 

суб‟єктів господарювання. Сучасний підхід господарюванням у 

промисловому тваринництві заснований на використанні інноваційних 

ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують: 1) низьку собівартість 

одиниці продукції; 2) короткий період вирощування та відгодівлі; 3) 

мінімальну потребу кормів при одночасному збільшенні їх поживної 

цінності; 4) високу якість кінцевого продукту
2
.  

Таким чином, для забезпечення подальшого розвитку вітчизняного 

кормовиробництва та зростання його ресурсного потенціалу необхідним 

є провадження заходів щодо його технічного переоснащення, 

реконструкції та вдосконалення, зміцнення його інноваційно-

інвестиційного забезпечення.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Рибаченко О.М. Сталий розвиток кормовиробництва в Україні / О.М. Рибаченко // 

Агросвіт. – 2015. - № 6. – С. 16- 19. 
2
 Крилов В. В. Напрями розвитку кормовиробництва України / В. В. Крилов, 

С.М. Коломієць // Праці ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/ 
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ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Єгупов Ю.А., к.е.н., доцент, 

Єгупова І. М., викладач, 

Одеський національний економічний університет 
 

Дослідженню теоретико-методичних основ стратегічного 

планування на підприємстві в останні десятиліття присвячено безліч 

робіт вітчизняних і зарубіжних вчених. Разом з тим, на сьогоднішній 

день в економічній літературі відсутня єдність думок щодо змісту і 

призначення стратегічних планів. 

Ряд авторів даний вид планів ототожнює зі стратегією 

підприємства, зводячи процес стратегічного планування суто до її 

розробки
1
. Дійсно, важко переоцінити місце стратегії в системі 

стратегічного планування, оскільки вона «формулює стратегічні плани»
2
 

і становить їх основу
3
, є головним завданням стратегічного планування

4
. 

Однак, незважаючи на свою ключову роль, стратегія є хоч і важливою, 

але не єдиною складовою частиною стратегічного плану. Останній, на 

думку цілого ряду вітчизняних і зарубіжних вчених, повинен включати 

три основні елементи: місію, спільні цілі та стратегії дій для їх 

досягнення
5
. 

Ми повністю поділяємо цю точку зору. При цьому вважаємо за 

необхідне зазначити, що за змістом і цільовою спрямованістю 

стратегічне планування полягає в розробці стратегії, яка є основним 

результатом даного процесу. Звідси, визначення місії, формулювання 

цілей і завдань слід розглядати в якості окремих етапів обґрунтування 

стратегії підприємства. Так само як і аналіз зовнішнього середовища і 

                                                 
1
 Береуцкий А. Я. Особенности формирования перспективных планов развития 

предприятий машиностроительного производства // Вісник економічної науки України. – 

2008. - № 2 (14) – С. 7-12. – С. 8. 
2
 Бєляєва Н. С. Стратегія підприємства як елемент механізму стратегічного управління / 

Н. С. Бєляєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Економічні науки». Вип. 15. Ч. 5. – Херсон, 2015. – С. 54-56. – С. 55. 
3
 Падерин И. Д., Полевая Л. М. Стратегическое планирование на промышленном 

предприятии // Вісник економічної науки України. – 2008. - № 2 (14) – С. 129-131. С. 129. 
4
 Смолін І. В. Система стратегічного планування розвитку підприємства: автореф. Дис.. 

на здобуття наук. ступеня доктора наук: спец. «Економіка, організація та управління 

підприємствам» / І.В. Смолін. – Київ: Київський національний торговельно-економічний 
університет, 2005. – 36 с. – С. 14. 
5
 Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учебник / А. И. Ильин. – Мн.: Новое знание, 

2003 – 4-е изд., стереотип. – 635 с. – С. 129. 
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внутрішньої структури підприємства
1
. 

Таким чином, результати здійснення зазначених етапів, з одного 

боку, є інформаційною базою процесу обґрунтування стратегії 

підприємства, з іншого боку, вони безпосередньо формують сам зміст 

стратегічного плану. Крім цього, вони широко використовуються при 

розробці тактичних планів і бізнес-планів інвестиційних проектів. 

Зокрема, здійснення коректного і об'єктивного аналізу конкурентного 

середовища підприємства багато в чому залежить від правильного 

визначення його місії. Формулювання загальної мети і завдань 

підприємства є необхідною умовою використання сучасного 

інструментарію векторної оптимізації виробничої програми. 

Зупинимося докладніше на ключовій складовій стратегічного 

плану. В даний час в економічній літературі склалося дві думки щодо 

кількості стратегій, що містяться в даному документі. Одна частина 

вітчизняних і зарубіжних вчених вважає, що останній повинен містити 

тільки одну стратегію майбутніх дій
2
,
3
. Так, В. І. Ільїн відзначає, що «з 

усіх розглянутих стратегій повинна бути обрана одна, що найбільшою 

мірою задовольняє потреби фірми»
4
. Інша частина вчених дотримується 

діаметрально протилежної точки зору. Зокрема, І. Д. Падерін
5
, 

А. М. Богатирьов
6
, А. Г. Махмудов

7
 вважають, що в складі стратегічного 

плану підприємства повинна розроблятися система стратегій. Остання, 

на думку А. М. Богатирьова, повинна включати базову і функціональні 

                                                 
1
 Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учебник / А. И. Ильин. – Мн.: Новое знание, 

2003 – 4-е изд., стереотип. – 635 с. – С. 129. 
2
 Бєляєва Н. С. Стратегія підприємства як елемент механізму стратегічного управління / 

Н. С. Бєляєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 
«Економічні науки». Вип. 15. Ч. 5. – Херсон, 2015. – С. 54-56. – С. 55. 
3
 Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учебник / А. И. Ильин. – Мн.: Новое знание, 

2003 – 4-е изд., стереотип. – 635 с. – С. 134. 
4
 Див. п. 3, С. 134. 

5
 Падерин И. Д., Полевая Л. М. Стратегическое планирование на промышленном 

предприятии // Вісник економічної науки України. – 2008. - № 2 (14) – С. 129-131. – С. 129. 
6
 Богатирьов А. М. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах 

ринку : наук. моногр. / А. М. Богатирьов, А. І. Бутєнко, І. О. Кузнєцова. – Одеса : Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеська національна 

академія харчових технологій, 2003. – 274 с. – С. 39. 
7
 Махмудов А. Г. Модель системы стратегического менеджмента на промышленном 

предприятии / А. Г. Махмудов // Актуальні проблеми економіки, 2003. – № 3. – С. 59-61. – 

С. 60. 
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стратегії
1
. 

Ми цілком поділяємо цю точку зору, проте все ж вважаємо за 

необхідне викласти свою аргументацію на користь її правомірності. 

Звернемося до визначення стратегії підприємства, сформульованого 

В. А. Баріновим на основі проведеного ним всебічного аналізу сутності 

даної економічної категорії. «Стратегія – це абстрактно-нормативне 

уявлення про спосіб досягнення перспективної мети фірми (в рамках її 

місії) з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов її існування ...»
2
. 

Як ми бачимо, автор однозначно взаємопов'язує стратегію з 

перспективною метою підприємства. На кожному ж етапі свого 

життєвого циклу підприємство, як правило, реалізує не одну, а кілька 

перспективних цілей, пов'язаних з різними напрямками своєї діяльності 

(включаючи виробничу, маркетингову, інноваційну, соціальну та інші 

види діяльності). Для досягнення зазначених цілей повинні розроблятися 

спеціальні, так звані функціональні стратегії. При цьому основна 

спрямованість останніх полягає в забезпеченні реалізації загальної 

(корпоративної) стратегії підприємства. При формуванні системи 

стратегій підприємства необхідно в максимальній мірі враховувати всі їх 

різноманіття. Так, О. М. Тридід призводить авторську класифікацію 

стратегій підприємства, що включає десять групувальних ознак
3
. 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЛІЗИНГУ 
Левченко О.А., аспірант  

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

Сучасний стан розвитку національної економіки характеризується 

зниженням інвестиційної та інноваційної активності, науково-технічного 

та технологічного потенціалу, недостатніми темпами відтворювальних 

процесів, критичною залежністю національної економіки від 

кон‟юнктури зовнішніх ринків. На сьогодні, питання вибору стратегії 

                                                 
1
 Богатирьов А. М. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах 

ринку : наук. моногр. / А. М. Богатирьов, А. І. Бутєнко, І. О. Кузнєцова. – Одеса : Інститут 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеська національна 

академія харчових технологій, 2003. – 274 с. – С. 39. 
2
 Баринов В. А. Экономика фирмы: стратегическое планирование: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2005. – 240 с. – С. 12. 
3
 Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку 

підприємства: Монографія. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 364 с. – С. 254-255. 
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розвитку національної промисловості, яка б забезпечила 

реструктуризацію та зміцнення її виробничих потужностей, є вкрай 

актуальним, проте для реалізації такої стратегії необхідним стає пошук 

ефективних механізмів фінансування технічного переоснащення і 

розвитку інноваційного потенціалу промисловості. 

Вагомий внесок у питання розвитку та становлення лізингової 

діяльності вклали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 

Дж. Алсторм, Н.М. Васильев, Д. Ван-Хорн, Н.М. Внукова, 

М.П. Галущак, І.І. Гейдар, В.А. Горемикін, Ю.С. Гринчук, 

С.В. Дорофеєва, Дж. Кемпбелл, О.В. Кочеткова, Є.В. Крикавський, 

О.Є. Кузьмін, О.В. Манойленко, Н.Г. Слав‟янська, В.К. Терещенко, 

В.І. Терехов, Ф. Фабоцці, У. Шарп та інші.  

Метою дослідження є проведення узагальнення видів лізингу на 

підставі виявлення його факторів та особливостей. 

Ринок лізингових операцій досить різноманітний як за формами, 

так і за видами лізингу, має сотні уявлень щодо лізингових договорів та 

регулюючих нормативних положень щодо лізингових операцій.  

Найбільш поширеною серед науковців є класифікація лізингу 

залежно від особливостей здійснення операцій (тривалістю угод, 

обсягом обов‟язків лізингодавця, ступеня окупності об‟єктів), а саме 

поділ на фінансовий та оперативний лізинг.  

У наукових доробках немає єдиного підходу до визначення понять 

фінансового та оперативного лізингу. Так, Закон України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначає 

фінансовий лізинг як фінансову послугу, Закон України «Про 

фінансовий лізинг» як вид цивільно-правових відносин
1
, а у Законі 

Республіки Казахстан «Про фінансовий лізинг» фінансовий лізинг 

розглядається як вид інвестиційної діяльності
2
. Податковий кодекс 

України визначає під операційним лізингом господарську операцію 

фізичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю 

основного засобу, придбаного або виготовленого орендодавцем, на 

умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом 

(орендою)
3
. 

Науковці, що ототожнюють лізинг з орендою, визначають 

                                                 
1 Закон України «Про фінансовий лізинг». // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, 

N 16, ст.68 ). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80. 
2 Закон Республіки Казахстан «Про фінансовий лізинг». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1018949#pos=1;-209. 
3 Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page. 
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операційний лізинг як такий, за якого компанія (орендодавець) надає 

лізингоодержувачу (підприємству, фірмі) послуги з отримання та 

ремонту орендованого устаткування. Майно надається в оренду, як 

правило, на термін менший, ніж строк його повної амортизації. Відмінні 

риси оперативного та фінансового лізингу наведено у табл.1.  

Таблиця 1. Відмінні риси оперативного та фінансового лізингу 

Фінансовий лізинг Оперативний лізинг 

За договором фінансового лізингу 

лізингодавець зобов'язується набути у 

власність річ у продавця 

(постачальника) відповідно до 

встановлених лізингоодержувачем 

специфікацій та умов і передати її у 

користування лізингоодержувачу на 

визначений строк не менше одного 

року за встановлену плату (лізингові 

платежі) (непрямий лізинг)  

За договором лізингу лізингодавець 

передає або зобов'язується передати 

другій стороні лізингоодержувачеві у 

користування майно, що належить 

лізингодавцю на праві власності і було 

набуте ним без попередньої домовленості 

із лізингоодержувачем (прямий лізинг), 

або майно, спеціально придбане 

лізингодавцем у продавця 

(постачальника) відповідно до 

встановлених лізингоодержувачем 

специфікацій та умов (непрямий лізинг), 

на певний строк і за встановлену плату 

(лізингові платежі) 

Прямо передбачена можливість 

сублізингу 

Сублізинг заборонений 

Мінімальний строк користування 

предметом фінансового лізингу 

становить 1 рік 

Не встановлено жодних обмежень щодо 

строків користування предметом лізингу 

Джерело: сформовано на підставі опрацювання 1 

 

Спільними рисами фінансового та оперативного лізингу є:  

 строковий та оплатний характер; лізингодавець має бути 

власником предмету лізингу;  

 вибір постачальника предмету фінансового лізингу та предмету 

непрямого оперативного лізингу може здійснюватися як лізингодавцем 

так і лізингоодержувачем. Можливий трьохсторонній характер 

відносин – лізингодавець, лізингоодержувач та постачальник; 

 вибір предмету фінансового лізингу та предмету непрямого 

оперативного лізингу може здійснюватися як на підставі прямої вказівки 

(доручення), так і шляхом узгодження; 

 предметом лізингу може бути неспоживча річ, визначена 

                                                 
1 Тридід О.М. Теоретико-практичні аспекти лізингової діяльності в Україні / О.М. Тридід, 
К.В. Орєхова // Вісник університету банківської справи національного банку України, 

2014. – № 1 (19). – С. 22-30. – С. 25. 
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індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до 

основних засобів. 

Вибір лізингоодержувачем оперативного (операційного) лізингу 

може залежати від таких причин: 

1) орендоване майно потрібне лізингоодержувачу тільки на певний 

час (для реалізації конкретного проекту або разової роботи); 

2) орендоване майно має здатність до швидкого морального зносу 

(можлива ситуація, коли до закінчення строку лізингу на ринку можуть 

з‟явитися нові, ефективніші аналоги даного майна). 

Таким чином, як бачимо, лізинг є досить складним та 

багатогранним поняттям, унікальним комплексом майнових відносин, 

який вирізняється гнучкістю та легкою адаптацією до конкретних умов 

господарювання, а його види свідчать про те, що завдяки лізингу можна 

фінансувати практично всі аспекти підприємницької діяльності. 

 

 

 

ECONOMIC SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP 
Anastasia Lytvynenko, senior student 

East European University of Economics and Management (Cherkasy) 
 

Global development is coming across a stage where entrepreneurship 

will increasingly play a rather significant role. Entrepreneurship is constantly 

expanding throughout the world and is really of a great importance for 

economic development of any country. 

Entrepreneurship has traditionally been defined as the process of 

designing, launching and running a new business, which typically begins as a 

small business, such as a startup company, offering a product, process or 

service for sale or hire, and the people who do so are called 'entrepreneurs'. 

Thus, we can consider entrеpreneurship as the ability of an individual to 

turn ideas into actions. It involves creativity, innovation, risk taking, the 

ability to plan and manage projects to achieve goals. Entrepreneurs are useful 

for economics and employment. The government tries to support innovative 

start-ups and helps them grow. 

Entrеpreneurs are often considered to be the national assets to be 

cultivated, motivated and rewarded as much as possible
1
. 

Entrеpreneurs can change the way we dwell and work. If successful, 

their innovations can make our standard of living better. In short, apart from 

                                                 
1
 National league of cities [Електронний ресурс]: NLS. – Режим доступу: 

http://www.nlc.org/supporting-entrepreneurs-and-small-business. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 55 

creating wealth and getting income from their entrepreneurial enterprises, they 

also create jobs and conditions for a prosperous society. 

There exist six reasons why entrepreneurs are important to the economy 

and we are going to highlight some of them. 

1. The ways offered by entrepreneurs in the form of new products and 

services lead to new employment and as a result to a cascading effect or a 

beneficial circle in the economy. The stimulation of relevant enterprises or 

sectors supporting a new enterprise contributes to further economic 

development
1
. 

2. Entrеpreneurs focus on generating new wealth. Existing enterprises 

can remain limited to existing markets and can get into the "glass ceiling" in 

terms of income. New and improved offers, products or technologies from 

entrepreneurs allow developing new markets, creating new wealth and 

receiving a great income. 

3. Due to unique offers of new commodity and services, entrepreneurs 

break away from traditions and indirectly support freedom, reducing 

dependence on obsolete systems and technologies. In general, this leads to an 

improvement in the quality of life, an increase in morale and economic 

freedom. 

4. Entrеpreneurs regularly nurture entrepreneurial initiatives from other 

like-minded people. They also provide financial support to local charities. 

This includes the development of their own enterprises
2
. 

5. The fixed rules play a crucial role in the development of 

entrepreneurship, but regulation requires a clear balance from the regulator. 

Unregulated entrepreneurship can lead to undesirable social consequences, 

including unfair market practices, widespread corruption, financial crisis and 

even criminal activity. 

6. The interaction of entrepreneurship and economic development has 

vital factors and implications for policy makers, development institutions, 

business owners, agents for change and charitable donors
3
.  

It is for sure that if we understand the advantages and disadvantages of 

dealing with business properly, a balanced approach to the development of 

entrepreneurship will certainly lead to a positive impact on the economy and 

society. 

                                                 
1
 Why Entrepreneurs Are Important for the Economy [Електронний ресурс] Investopedia. – 

Режим доступу: http://www.investopedia.com/articles/personal-finance. 
2
 World economic forum [Електронний ресурс]: WEF. – Режим доступу: 

https://www.weforum.org/agenda. 
3
 Entrepreneurship and Small and medium-sized enterprises [Електронний ресурс]: European 

Commission. – Режим доступу: https://ec.europa.eu. 

http://www.investopedia.com/articles/personal-finance
https://www.weforum.org/agenda
https://ec.europa.eu/growth/smes_en
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://ec.europa.eu/
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So, we can make a conclusion that entrepreneurship really stimulates and 

improves economic development if it is properly supported by the state. 

Entrepreneurship may also make nations happier, but only to some extent. As 

nations become happier, their need for entrepreneurship seems to be 

declining. 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
Малюченко К.О., аспірантка 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Сьогодні українське законодавство приділяє значну увагу питанням 

організації оплати праці. При цьому заробітна плата визначається як 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник 

або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. 

За нових економічних умов, що сьогодні складаються, в Україні 

набуває реального значення застосування зарубіжного досвіду 

матеріального стимулювання персоналу, який донедавна мав суто 

інформаційний, пізнавальний характер. 

Окрім базових виплат, на підприємстві з метою заохочення 

працівників використовуються додаткові виплати, які воно може робити 

виходячи з цілей, що закладаються в програму стимулювання праці. До 

працівників аграрного сектору можуть застосовуватися будь-які 

заохочення за активну участь, понаднормовий виробіток, ненормований 

час праці та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня 

безпеки та поліпшення умов праці. 

Стимулювання праці – це, перш за все, зовнішнє спонукання, 

елемент трудової ситуації, що впливає на поведінку людини у сфері 

праці, матеріальна оболонка мотивації персоналу
1
. Одночасно воно несе 

в собі і нематеріальне навантаження, що дозволяє працівнику 

реалізувати себе як особистість і як працівника одночасно
2
. 

Стимулювання праці необхідно розглядати як систему економічних 

                                                 
1 Вольська В. В. Ефективність управління персоналом на сільськогосподарських 

підприємствах / В. В. Вольська // Продуктивність агропромислового виробництва: наук.-

практ. зб. – 2010. – № 16. – С. 95–99. 
2 Мурашов М. Нематериальная мотивация персонала. Как заставить сотрудников 

поверить в себя? / М. Мурашов // Кадровый менеджмент. – 2005. – № 2. – С. 17–19.  
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форм і методів спонукання людей до включення в робочий процес. Цілі 

стимулювання – збільшення трудової активності персоналу підприємств 

та організацій, підвищення зацікавленості в поліпшенні кінцевих 

результатів. 

На жаль, у сучасних умовах на сільськогосподарських 

підприємствах України, як і на інших, багато в чому втрачені такі 

стимули до роботи, які формують у людини почуття внутрішньої 

задоволеності (інтерес до самого процесу праці, причетність до спільної 

справи). 

У ході створення на підприємстві системи стимулювання праці 

необхідно взяти за основу домінуючі мотиви трудової діяльності. Для 

наших співвітчизників у даний час головним мотивом є матеріальний 

фактор. Однак це не означає, що ефективність праці залежить тільки від 

нього; стимули до праці пов‟язані в багатофакторну систему. 

Основний принцип організації системи стимулювання працівників 

аграрних підприємств – індивідуальний підхід до визначення розмірів 

матеріальної винагороди співробітників на основі системності, чіткого 

обґрунтування критеріїв та процедури оцінки результатів праці 

працівника і виконання ним своїх обов‟язків
1
. 

Серед основних факторів, які впливають на стимулювання праці в 

аграрному секторі варто виділити такі: якість людського капіталу; 

колективний характер праці; ризиковий характер аграрної праці; 

динамізм та складність сільськогосподарських процесів; 

відповідальність за проведення агротехнологічних операцій тощо. Адже, 

аграрна праця – це особливий вид діяльності людей, що вимагає 

творчості, ініціативи, аналітичного мислення; наявність значної 

кількості найменувань сільськогосподарських видів продукції галузі 

рослинництва і тваринництва з різними умовами виробництва, що 

вимагає розробки різноманітних підходів у методах і механізмах 

мотивації праці. 

Для успішної реалізації системи стимулювання праці необхідне 

пов‟язання матеріального і нематеріального стимулювання з потребами 

кожного конкретного члена трудового колективу. 

На сучасному етапі в Україні можна виділити такі проблеми 

стимулювання праці на сільськогосподарських підприємствах, як: 

- неврахування індивідуальності кожної людини, внаслідок чого 

керівник не спроможний визначити ті фактори, які впливають на 

                                                 
1 Вольська В. В. Ефективність управління персоналом на сільськогосподарських 
підприємствах / В. В. Вольська // Продуктивність агропромислового виробництва: наук.-

практ. зб. – 2010. – № 16. – С. 95–99. 
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покращення праці робітників; 

- відсутність уваги з боку керівників до відмінності кліматично-

географічних умов праці; 

- відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних 

результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства; 

- неврахування особливості праці в аграрному секторі: 

ненормований час роботи. 

Причини недосконалості чинної системи оплати праці певною 

мірою відображають кризовий стан вітчизняної економіки та пов‟язані з 

відсутністю дієвого механізму мотивації та стимулювання ефективної 

праці
1
. 

Ураховуючи всі недоліки організації оплати праці потрібно 

визначити шляхи виходу з кризи заробітної плати, що полягає у 

відновленні заробітної плати як реальної ефективно діючої економічної 

категорії ринкової економіки, відновленні її основних функцій: 

відтворювальної, стимулюючої і регулюючої. 

Доцільно зазначити, що при вдосконаленні діючих систем оплати 

праці на рівні підприємства та держави актуальніше було б звернутися 

до іноземного досвіду, де мотиваційні аспекти управління персоналом 

набули великого значення та можуть бути з успіхом перенесені на 

українські підприємства
2
. 

Підприємства виплачують заробітну плату в грошовій формі, це 

обумовлено наявністю товарно-грошових відносин і ринку. В 

цивілізованій економіці виплата зарплати не може проходити в 

натуральній формі, як це частково прийнято у сільськогосподарських 

підприємствах України . 

Грошова заробітна плата – це найбільш гнучкий засіб обліку затрат 

і результатів праці. Хоча заробітна плата – не єдиний метод 

стимулювання праці на підприємствах, на даний час в Україні не 

розроблено свій індивідуальний підхід до стимулювання праці. Таким 

чином, у перспективному розвитку нашої країни кожне аграрне 

підприємство зможе самостійно розробити підходи до стимулювання, 

що допоможе в подальшому розвитку. 

 

 

 

                                                 
1 Лукичева Л. И. Управление организацией : учебное пособие / Л. И. Лукичева. – М. : Омега-

Л, 2004. – 360 с. 
2 Балдин И. В. Менеджмент : пособие / И. В. Балдин, Г. Е. Ясников. – К. : БГЭУ, 2007. – 

306 с. 
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ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Михайленко Я., студентка  

Східнoєврoпейський університет екoнoміки і менеджменту 
 

Ефективність є однією з основних категорій економіки, яка 

безпосередньо пов'язана з досягненням остаточного результату розвитку 

як суспільного виробництва в цілому, так і окремого підприємства, а 

також це співвідношення ефекту від усіх видів його діяльності і 

сукупність витрат на досягнення цього ефекту. Ефективність діяльності 

підприємства є дуже важливою, тому що виявляє такі характеристики, як 

доцільність, результативність, якість та корисність, а також це 

порівняння результату з витраченими ресурсами або витратами. Проте 

на результати діяльності підприємства та її ефективність впливають 

різноманітні фактори. Тому, у цих умовах набуває особливої 

актуальності формування системи показників для комплексної оцінки 

економічної діяльності підприємства. 

На результати господарської діяльності підприємства та її 

ефективність впливають безліч чинників, які виявляють як позитивний, 

так і негативний вплив, тому дуже важливо систематизувати їхню 

класифікацію для комплексного підходу оцінки показників. Зміни 

діяльності підприємства, якості та асортименту продукції, що 

випускається, під впливом норм і стандартів СОТ, державного 

регулювання функціонування та оподаткування підприємств суттєво 

впливає на діяльність підприємств харчової промисловості і розширює 

коло результативних факторів. 

Фактори – це рушійні сили розвитку процесів і явищ, які необхідні 

для здійснення господарських процесів 
1.
 

П. В. Осипов поділяє фактори на такі дві групи: перша група – 

зовнішні фактори, які відображають загальний рівень розвитку 

економіки України і не залежать від діяльності господарюючого 

суб'єкта. Вплив цієї групи факторів проявляється в рівні цін на сировину 

і матеріали, обладнання, енергоносії, у тарифах на транспорт, воду та 

інших матеріальних послугах, у ставках орендної плати, у нормах 

амортизаційних відрахувань, відрахувань на соціальне страхування та 

інших обов'язкових платежів. Друга група - внутрішні фактори, 

безпосередньо пов'язані з результатами діяльності господарюючого 

суб'єкта, з його підприємницькою діяльністю. До цієї групи факторів 

                                                 
1 Економічний аналіз (практикум) : [навч. посіб.] / [О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, 

Н.М. Купріна, І. Є. Подгорна]. – Львів : «Магнолія 2006», 2010. – 320 с. 
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відносять: обсяг виручки від реалізації продукції, застосовувані форми і 

системи оплати праці, рівень ефективності використання і відтворення 

елементів виробництва та ін.
1
. 

Економічний аналіз господарської діяльності в умовах ринку 

спирається на системний підхід, для якого характерна комплексна оцінка 

різнопланових факторів, цільовий підхід до їх вивчення з метою 

підвищення ефективності діяльності підприємства. 

На думку А. Г. Гончарука
2
, до внутрішніх факторів відносяться: 

склад, технічний рівень і ступінь зносу основних фондів; 

склад, рівень підготовки, мотивація і кваліфікація персоналу; 

якість управління і організації роботи внутрішніх служб 

(інформаційної, транспортної, постачання і збуту, складської та ін); 

- система оплати праці, матеріального і соціального 

стимулювання персоналу.  

До зовнішніх належать такі чинники: 

соціально-політичні фактори (політична стабільність, кризи, 

ступінь соціальної нерівності, військові конфлікти, інтеграція і 

сепаратизм); 

фінансово-валютні фактори (процентні ставки, динаміка курсів 

валют, стабільність і кризи на фінансових ринках); 

економічні і кон'юнктурні фактори (наявність сировинних, 

матеріально-технічні і трудових ресурсів, ціни, рівень конкурентности 

ринків); 

державне регулювання (податки, тарифи, квоти, граничні ціни, 

ліцензії, заборони, нетарифні бар'єри); 

науково-технічні фактори (рівень розвитку техніки, доступність 

придбання або можливість розробки власних інновацій); 

природно-кліматичні чинники (наявність і доступність корисних 

копалин, кліматичні умови, природні катаклізми); 

психологічні чинники (економічні цінності і норми поведінки, 

традиції, звичаї, менталітет, релігійні установки); 

інші зовнішні фактори (глобальні чинники під час роботи на 

світових ринках, господарське законодавство, синергія та ін.). 

Крім того, такої класифікації факторів не достатньо для управління 

економічною ефективністю всіх видів діяльності підприємства, тому для 

                                                 
1 Осипов П. В. Інтегральний виробничий потенціал харчової промисловості : [навч. посіб.] 

/ П. В. Осипов. – Одеса : Автограф, 2004. – 289 с. 
2 Гончарук А. Г. Формування механізму управління ефективністю підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами» / А. Г. Гончарук. – Одеса, 2010. – 37 с. 
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класифікації факторів необхідно виділяти не тільки зовнішні та 

внутрішні, а також загальні та специфічні, та фактори, що впливають на 

ефективність окремих видів діяльності підприємства. 

В умовах глобалізаційних процесів, глобальні чинники слід 

розглядати окремо від інших зовнішніх факторів, які впливають на 

економічну ефективність діяльності підприємства. .Даний підхід до 

класифікації факторів дозволить не тільки їх систематизувати, але й 

сформувати систему показників для комплексної оцінки економічної 

діяльності підприємства з метою зменшення впливу негативних факторів 

та посилення впливу позитивних. 
 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ 
Носач Н.М., аспірант 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Глобалізація економіки, вступ до Світової організації торгівлі та 

набуття Україною статусу асоційованого члена ЄС суттєво вплинули на 

функціонування і розвиток торговельної галузі в цілому та на 

формування збутової політики окремих підприємств зокрема. 

Домінантою ефективної збутової політики кожного підприємства 

торгівлі, без сумніву, є їх адаптація до мінливих умов макро- та 

мікросередовища, врахування критеріїв кон‟юнктури ринку, 

конкуренції, визначеності ринкового середовища. Відтак важливого 

значення набуває впровадження нових управлінських підходів, які 

поширюються на весь спектр діяльності торговельних підприємств, 

особливо в частині реалізації товарів за умов невизначеності і 

динамічності сучасного бізнес-середовища. Оскільки якісні управлінські 

рішення в сфері комерційної діяльності підприємства практично 

неможливо приймати без наявності прогнозної інформації, актуальним є 

прогнозування обсягів реалізації товарів із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію та інформаційних технологій обробки 

даних.  

Зазвичай технологія прогнозування обсягу реалізації товарів 

передбачає п‟ять етапів: формулювання проблеми; збір інформації та 

вибір методу прогнозування; застосування методу та оцінка отриманого 

прогнозу; використання прогнозу для ухвалення рішення; аналіз 

«прогноз-факт».  

Слід зазначити, що для розробки прогнозів застосовуються 
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різноманітні інтуїтивні та формалізовані методи прогнозування, які 

залежно від об‟єктивності та повноти інформації про досліджуваний 

об‟єкт, його очікуваних якісних змін, сезонних коливань, наявності 

залежності від інших показників діяльності тощо мають певні 

особливості використання і вимагають обробки великого обсягу 

інформації. Остання значно полегшується в умовах широкого 

застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема використання 

програм обробки електронних таблиць Excel. Математичні і статистичні 

функції Excel дозволяють не лише здійснювати різноманітні 

арифметичні дії, але й вирішувати безліч задач у галузі прогнозування, 

супроводжуючи розрахунки схемами і рисунками. 

Наразі серед формалізованих методів прогнозування доволі 

поширеними є методи екстраполяції (плинних середніх, 

експоненціального вирівнювання, аналітичного вирівнювання, моделі 

регресії) та методи математичного моделювання. Проведені дослідження 

довели, що для прогнозування обсягу реалізації товарів доцільним є 

застосування методу аналітичного вирівнювання. Етапами аналітичного 

вирівнювання є: вибір форми кривої, що відбиває тенденцію; визначення 

показників, що дають кількісну характеристику тенденції змін; оцінка 

вірогідності прогнозних розрахунків. 

Вибір форми кривої здійснюється на основі побудови графіка. Для 

підвищення обґрунтованості і вірогідності вирівнювання з метою більш 

точного виявлення наявної тенденції проводиться варіантний розрахунок 

за декількома аналітичними функціями і на основі експертних і 

статистичних оцінок визначається краща форма зв‟язку. Далі із 

застосуванням методу найменших квадратів визначаються параметри 

рівняння зв‟язку. Достовірну й обґрунтовану оцінку отриманим 

результатам надають використовуючи такі статистичні показники, як 

середній коефіцієнт росту, загальна і залишкова дисперсія, коефіцієнт 

кореляції, індекс кореляції, коефіцієнт кореляції вихідного ряду і ряду 

відхилень визначеного за різницею фактичних і вирівняних за будь-якою 

аналітичною функцією даних. Для перевірки гіпотези про наявність або 

відсутність автокореляції використовуються таблиці з критичними 

значеннями коефіцієнта автокореляції при різних рівнях значимості. 

Якщо табличне значення коефіцієнта автокореляції вище фактичного, то 

можна стверджувати, що автокореляція відсутня або усувається, а отже, 

отримані формули можна використовувати для оцінки імовірності 

функцій, що вирівнюють, і прогнозованих за цими кривими значень. 

Загалом прогнозування здійснюється шляхом підстановки в рівняння 

тренда значень незалежної змінної t, що відповідає величині періоду 
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прогнозування. 

В ході складання прогнозу обсягу реалізації товарів нами 

враховувались показники досліджуваного підприємства за останні 

декілька років, прогноз зростання ринку, динаміка розвитку конкурентів. 

Вибору оптимального виду функції, що описує емпіричний ряд, 

передувала попередня обробка та перетворення вихідних даних шляхом 

згладжування та вирівнювання часового ряду, визначення функцій 

диференціального росту, а також формального і логічного аналізу 

особливостей процесу. На підставі побудованого рівняння регресії 

здійснено точковий та інтервальний прогноз обсягу реалізації товарів.  
 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Палагута С.С., аспірант  

Полтавський університет економіки і торгівлі 
 

Система інформаційного забезпечення, що існує сьогодні, 

призводить до того, що майже кожний структурний підрозділ передає 

безпосередньо вищому керівництву, як правило, неперевірену 

інформацію. Немає єдиного центру, який володіє інформацією про 

підприємство в цілому. Це призводить до того, що функції узагальнення, 

перевірки інформаційних потоків покладаються на керівника 

підприємства, який не має можливості ефективно виконувати таку 

об'ємну роботу
1
. 

Зазначені обставини зумовлюють теоретичну і практичну 

значущість проблеми удосконалення системи інформаційно- 

комунікаційного забезпечення управління на підприємствах і 

організаціях. Інструментарій, який застосовується в межах методології 

стратегічного управління, а саме - різні методики і моделі, вже існують і 

достатньою мірою детально описані в працях вітчизняних і зарубіжних 

дослідників. Однак обмеженість числа підприємств, на яких цей 

інструментарій отримав застосування, свідчить про складнощі, які 

виникають у процесі його застосування, що пов'язано насамперед із 

нерозвиненістю інформаційного забезпечення процесу управління. 

Дана проблема була висвітлена у працях багатьох зарубіжних та 

вітчизняних вчених, серед яких слід відзначити зокрема Смірнов О.В., 

                                                 
1
 Лаговська О. Організаційні комунікації в системі управління: обліковий контекст / 

О. Лаговська // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 3(21). – С. 222–232. 
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Циганов І.Ю., дані автори проаналізували взаємозв'язок функціональних 

сфер і показників, що є основою для прийняття управлінських рішень і 

визначення менеджментом підприємства їх майбутнього. Карпець О.С. 

запропонував алгоритм оцінки фінансового стану підприємства із 

застосуванням сучасних економіко-математичних методів та пакетів 

прикладних програм.. Однак, незважаючи на постійний інтерес до 

відповідної проблеми з боку науковців, цілий ряд питань продовжує 

залишатися невирішеним і дискусійним. Так, остаточно не з‟ясовано 

склад принципів, що ставляться до інформаційного забезпечення 

системи оперативного управління підприємств і організацій, не 

обґрунтовано загальний підхід до побудови системи інформаційного 

забезпечення
1
. 

Відсутність уявлення про системне застосування інформаційного 

забезпечення здатне спотворити картину поточної ситуації, що в 

більшості випадків веде до прийняття неправильних управлінських 

рішень. Трансформація внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства вимагає підвищення рівня інтеграції інформації в системі 

управління. Це обумовлює пошук нової концепції, яка дозволить 

стимулювати взаємозв'язок і взаємозалежність системи управління 

підприємством
2
. 

Удосконалити систему управління, можна в три етапи: 

1. Економічно оптимізувати рух інформаційних потоків, не 

змінюючи організаційну структуру. 

2. Розробити пропозиції щодо зміни організаційної структури 

управління. Це може бути як скорочення, так і збільшення підрозділів. 

Основна мета цього етапу – спростити та об‟єднати такі операції та 

прийоми роботи на окремих робочих місцях. 

3. Удосконалити систему автоматизації документообігу. Це 

дозволить підвищити ефективність роботи та більш ефективно 

використовувати наявні інформаційно-технічні засоби
3
. 

Отже, проблема полягає в тому, що діяльність підприємства та його 

підрозділів не має повного інформаційного відображення, важко знайти 

необхідні документи, оскільки вони втрачаються та не можна виявити, 

                                                 
1
 Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств: 

[монографія] / Н.О. Шпак. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська 

політехніка», 2011. – 344 с. – С. 320. 
2
 Коцеруба Н. Концептуальні засади організації внутрішньо господарського обліку / Н. 

Коцеруба // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 
2011. – № 1. – С. 81–91. – С. 82–84. 
3 Див. п. 1, С. 86. 
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на якій стадії завершеності перебуває необхідний документ. 

Для усунення цих проблем на підприємствах і організаціях 

створюються спеціальні підрозділи, для роботи з документами, 

інформацією. 

Однак інтеграція функцій інформаційного забезпечення в систему 

управління підприємств і організацій є не ефективною, тому механічне 

збільшення кількості підрозділів і персоналу не дасть позитивного 

результату
1
. 

Ураховуючи це, необхідно створити таку організаційну систему 

інформаційного забезпечення підприємств і організацій, яка буде здатна 

контролювати стан справ і, забезпечувати підприємства і організації 

необхідною інформацією, регулювати рух інформаційних потоків, 

оперативно здобувати інформацію з різних джерел для поточних і 

перспективних завдань управління, упорядковувати діяльність, що 

пов‟язана з розвитком інформаційної системи. Цю роль має виконувати 

належним чином організована служба оперативного управління
2
. 

Головними завданнями служби оперативного управління є постійна 

інвентаризація стану розпочатих робіт і надання керівництву 

агрегованих аналітичних даних, підготовка оперативного плану, що 

погоджує діяльність підрозділів і співробітників, доведення планових 

завдань до виконавців, поточне регулювання робіт у випадку 

виникнення проблемних ситуацій, відхилень від плану та появи нових 

директив керівництва, підготовка звітів щоденних, щонедільних, 

щомісячних для аналітичних підрозділів і керівництва
3
. 

Таким чином, служба оперативного управління має бути окремим 

інформаційним центром, що являє собою головний контрольний, 

регулюючий та організаційний елемент підсистеми оперативного 

управління, який буде поєднувати та направляти інформаційні потоки, 

матеріальні, трудові, фінансові ресурси для досягнення запланованих 

результатів. Це дозволить відображати всі процеси, проводити аналіз, 

оцінювати зовнішню та внутрішню інформацію для підготовки та 

прийняття управлінських рішень
4
. 
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Створення служби оперативного управління в організаційних 

структурах підприємств і організацій забезпечить позитивний ефект 

незалежно від його розмірів та профілю і тому має великі перспективи. 
 
 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 
Ус Г.О., д.е.н., професор 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

Підприємництво в науково-практичних розробках в основному 

трактується як засіб для отримання підприємством прибутку. Але якщо 

до аналізу, окрім ринкового простору, долучити і дискурсивний 

економічний простір, відтак підприємництво набуває поняття 

інтелектуальної форми. 

Інтелектуальне підприємництво з погляду ринкового економічного 

простору розглядається як інноваційна діяльність, спрямована на 

отримання прибутку. З точки зору дискурсивного економічного 

простору інтелектуальне підприємництво необхідно розглядати як 

інноваційну діяльність, спрямовану на виробництво нових знань, тому 

метою інтелектуального підприємництва є виробництво творчих 

(потенційно «прибуткових») інтелектуальних знань. Функціонально-

прикладна мета даного підприємництва полягає в отриманні 

економічного прибутку, що досягається шляхом творчого застосування 

інтелектуальних знань. Якщо на підприємстві створені умови, що 

забезпечують відтворення інтелектуальних знань, то немає сумніву і 

відносно отримання прибутку. 

В інтелектуальній економіці дохідність підприємства тільки на 

кінцевому етапі пов‟язана з грошовою формою. Більш важливим є 

процес обміну-спілкування співробітників підприємства «без грошей», 

коли вони задовольняють потреби, пов‟язані із самореалізацією.  

Інтелектуальне підприємництво суттєво змінює уявлення про 

підприємницьку діяльність, так як дискурсивний економічний простір 

формує «нову якість» дохідності від творчої діяльності. Ця дохідність, в 

формі нових знань, без стадії ринкових транзакцій, безпосередньо 

матеріалізується в учасниках обміну-спілкування. Відповідно, 

відтворення і управління інтелектуальними знаннями стає ключовою 

ланкою менеджменту сучасного підприємства.  

В рамках дискурсивного економічного простору та нееквівалентних 

обмінних транзакціях, де не проходить відчуження продуктів 
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інтелектуального виробництва та зміни власника, відтворюються та 

функціонують інтелектуальні рефлекторні знання. Ці знання, звернені 

«всередину» підприємства, призначені для саморозвитку в системі 

вибраних господарських альтернатив. В рамках ринкового економічного 

простору та еквівалентних обмінних транзакцій, де відчужуються 

продукти інтелектуального виробництва та змінюється власник, 

реалізуються зовнішні інтелектуальні знання
1
. 

Ключовим завданням в системі управління знаннями є забезпечення 

високої ефективності взаємодії рефлекторних та зовнішніх знань. 

Фундаментальність внутрішніх знань лежить в основі ефективної 

функціональності знань зовнішніх, що матеріалізуються в ринковому 

продукті. В той же час результативність ринкових транзакцій визначає 

якість рефлексії знань у сфері відтворення інтелектуального капіталу 

підприємства.  

Суть та зміст інтелектуального підприємництва в сфері 

розширеного відтворення інтелектуальних знань сучасного підприємства 

полягає у тому, що процес виробництва інтелектуальних знань повинен 

бути системним, де недопустимі «анклавні» рішення, що приймаються 

не в контексті загальної стратегії підприємства. Також вихідною умовою 

діяльності менеджерів в сфері забезпечення високої ефективності 

управління знаннями є визначення суспільної потреби в 

інтелектуальному продукті та розвивати маркетинг інтелектуальних 

продуктів, який повинен працювати на випередження, що формують у 

свідомості реальних та потенційних споживачів образ «товарного 

задуму», що несе в собі ключеві властивості інноваційних продуктів
2
. 

Результати інтелектуально орієнтованого маркетингу 

запроваджують в дискурсивний простір підприємства. Нестача 

потрібних знань актуалізує управління додатковим їх виробництвом в 

рамках обміну-спілкування. Утворені нові знання матеріалізуються в 

кінцевому ринковому продукті, переходять в сферу ринку, де тестуються 

на предмет їх дохідності. 

Творча міць дискурсивного економічного простору 

інтелектуального підприємництва не викликає заперечень, хоча потребує 

                                                 
1
 Салихов Б.В. Интеллектуальный капитал организации: сущность, структура и основы 

управления / Б.В. Салихов. –- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков К0», 2009. – 

156. 
2
 Шпак Л.О., Ус Г.О. Моделювання процесів виробництва інтелектуальних знань компаній 

/ Л.О. Шпак, Г.О. Ус / Вісник Східноєвропейського університету економіки і 
менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – №2(21) С. 5-

15. 
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фундаментальних оцінок та адекватних характеристик.  
 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛІНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Циганова О.С., старший викладач  

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 
 

У світовій практиці головне призначення системи контролінгу 

полягає в допомозі менеджерам приймати рішення, вчасно попереджати 

управлінські помилки, об'єктивно оцінювати сильні і слабкі сторони 

підприємства, виявляти можливості та ризики. Впровадження цієї 

системи надасть можливість розставити пріоритети в діяльності 

підприємства, забезпечити перспективу його стабільного розвитку в 

майбутньому. 

Згідно досліджень науковців, спеціалістів-практиків та власних 

досліджень автора сьогодні в українському бізнесі контролінг 

найчастіше зустрічається в такому вигляді: 1) контролінг відсутній, але є 

окремі його функції – бюджетування, планування, аналіз (близько 65 % 

підприємств); 2) контролером називають представника акціонерів або 

власників, який наділений великими повноваженнями, але 

відповідальності за ефективність бізнесу не несе (зустрічається на 15 % 

підприємств); 3) контролером називають скарбника, який бере на себе 

тільки частину функцій контролінгу, пов'язаних з грошовими коштами, і 

при виявленні критичних відхилень інформує керівництво (10 % 

підприємств); 4) призначені контролери грають лише роль статистів, які 

збирають інформацію, тому що не мають повноважень, щоб 

впроваджувати нові системи управління, ініціювати зміни на 

підприємстві (6 % підприємств); 5) є повноцінна служба контролінгу (4 

% підприємств).  

В залежності від розміру підприємства виділяються наступні 

варіанти організації контролінгу: 1) якщо чисельність працюючих до 100 

осіб, то посада контролера відсутня, а його функцію бере на себе 

керівник секції обліку та звітності; 2) якщо чисельність працюючих 500-

900 осіб, то вводиться посада контролера, який займається не лише 

контролінгом, але виконує й інші завдання (керує комерційним відділом, 

бухгалтерією, тощо); 3) якщо чисельність працівників до 1000 і більше, 

то створюється служба контролінгу
1
.  

                                                 
1 Поліщук Є.О., Тюріна Н.М. Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на 

підприємствах [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://bookss.co.ua/book_rozvitok-
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Можна виділити основні підходи організації контролінгу на 

українських підприємствах: 1) створення колегіального органу із 

співробітників різних підрозділів, який збирається періодично, функції 

та завдання якого змінюються в залежності від того, які нові проекти 

починає підприємство або які проблеми у нього виникають; 2) створення 

окремої служби контролінгу, яка буде підпорядковуватися генеральному 

директору або наглядовій раді; 3) виділення служби контролінгу у складі 

фінансового департаменту, яка займається завданнями контролінгу за 

обов'язком
1
; 4) використання аутсорсингу, тобто повністю або частково 

передати функції контролінгу спеціалізованої компанії чи зовнішньому 

консультанту; 5) використання косорсингу, який полягає у створенні 

служби контролінгу в рамках підприємства, але в деяких випадках 

залучаються експерти спеціалізованої компанії або зовнішній 

консультант
2
.  

Власні дослідження автора дозволили дійти висновку, що 

найчастіше система контролінгу на промислових підприємствах України 

представлена сукупністю наступних підсистем: 

- нормування (відділ нормативної собівартості); 

- планування (планово-економічний відділ, відділ маркетингу); 

- стратегічне планування (бюро перспективного маркетингу, 

планово-економічний відділ); 

- облік (бухгалтерія); 

- мотивація (відділ організації праці та заробітної плати, планово-

економічний відділ); 

- аналіз (планово-економічний відділ, відділ нормативної 

собівартості, відділ маркетингу); 

- контроль (планово-економічний відділ, відділ організації праці 

та заробітної плати, відділ нормативної собівартості). 

Таким чином, функції контролінгу покладені на співробітників 

різних структурних підрозділів. Для кожного вищенаведеного підрозділу 

розроблені положення, що регламентують їх роботу. Отже, відділ 

нормативної собівартості здійснює: нормування технологічних процесів; 

розрахунок матеріальних витрат на всі види продукції; розрахунок та 

аналіз рентабельності за видами готової продукції. 

                                                                                                          
socialnoekonomichnih-vidnosin-v-umovah-transformaci-ukrani_782/17_osnovni-aspekti-
organizaci-ta-vprovadzhennya-kontrolingu-na-pidpriyemstvah. 
1 Медведев А. Служба контроллинга на предприятии [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.intalev.ua/library/articles/article. php?ID=24558. 
2 Бутко М.П. Організація системи контролінгу на підприємствах України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/95.pdf. 
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До функцій планово-економічного відділу відносяться: підготовка 

проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів; 

розробка поточних планів виробництва за об'ємом, номенклатурою, 

собівартістю, прибутком; проведення комплексного економічного 

аналізу всіх видів діяльності підприємства, підвищення 

конкурентоспроможності продукції, що випускається, підвищення 

рентабельності виробництва, збільшення прибутку, тощо. 

Бюро перспективного маркетингу займається: збором інформації 

про потреби в продукції, що випускається, на довгостроковий період; 

розробкою прогнозного об'єму потреб покупців в продукції; розробкою 

пропозицій щодо зняття морально застарілої продукції з виробництва та 

освоєння нової продукції. 

До функцій відділу маркетингу відносяться: формування портфелів 

замовлень в об'ємах та номенклатурі відповідно до затвердженого 

річного плану виробництва; збір інформації про конкурентів; 

проведення аналізу існуючих мереж збуту продукції; визначення рівня 

конкуренції продукції, що випускається, тощо. 

У бухгалтерії формуються фактичні дані про діяльність 

підприємства, які використовуються різними підрозділами для 

проведення ними відповідних аналітичних робіт. Особливе значення має 

облік витрат, за даними якого виконуються контрольно-аналітичні 

завдання з метою зниження операційних витрат.  

Дії відділу організації праці та заробітної плати спрямовані на 

посилення матеріальній і моральній зацікавленості працівників у 

виконанні виробничих планів, договірних зобов'язань, підвищення 

ефективності виробництва та якості роботи, яка виконується.  

Переваги наведеної моделі організації системи контролінгу 

полягають у відсутності необхідності в додаткових кадрах; наявності 

різнобічного досвіду учасників; відсутності проблем з інтеграцією в 

структуру підприємства. Але, одночасно, існують й недоліки: відсутня 

відповідальність за терміни та результат; робота виконується повільно; 

має низький статус, в результаті чого часто ігнорується підрозділами; 

виникають проблеми з координацією роботи. 

Отже, вітчизняна наука та практика має безліч думок з приводу 

організаційних аспектів впровадження контролінгу. На промислових 

підприємствах питання організації контролінгу вирішуються 

індивідуально для кожного підприємства, але переважно з урахуванням 

його розміру. У більшості випадків функції контролінгу покладаються 

на співробітників різних структурних підрозділів.  
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СЕКЦІЯ 3 

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ РИНОК ТА БАНКІВСЬКА 

СИСТЕМА 
 

 

ФІНАНСОВА ЄМНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК 

ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
Яценко О.В., д.е.н., доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Одним із складних трансформаційних перетворень в сучасному 

українському селі є становлення та розвиток ринкового середовища, до 

якого належить й аграрний ринок. Останній є недостатньо ємним, 

оскільки пов‟язаний передусім з розвитком однієї галузі. Тому в 

контексті сільських територій доречніше вести мову про сільський 

ринок, а не аграрний, хоча частка останнього в ньому є суттєвою. 

Звісно, що становлення та розвиток ринку в принципі, незалежно 

від того як ми визначимо його межі (за територіальною чи галузевою 

ознакою), знаходиться у прямій залежності від фінансових ресурсів. Теж 

саме стосується й забезпечення комплексного розвитку сільських 

територій. Але, як це не виглядає парадоксальним на перший погляд, 

саме комплексний розвиток територій виступає важливим чинником 

становлення ринкового середовища. 

В основу комплексного розвитку сільських територій ми 

пропонуємо покласти принципово новий підхід, який відрізняється від 

того, який є зараз. В останні роки значна увага приділяється державній 

підтримці розвитку українського села. Причому наголошується на тому, 

що вперше вдалося відокремити вирішення проблем соціального 

розвитку села від виробничих. Хоча це не зовсім так, оскільки перший 

крок в цьому напрямку було зроблено ще у 1990 році з прийняттям 

Закону Української РСР «Про пріоритетність соціального розвитку села 

та агропромислового комплексу в народному господарстві». 

У принциповому відношенні з цього приводу необхідно зробити 

два зауваження. Перше стосується підтримки як такої. Вона є 

стимулюючим заходом й розрахована на обмежений період часу, тобто 

відбувається не на постійній основі. З огляду на стан нашого села, 

сільськогосподарської галузі слід говорити про необхідність їх 

відродження. А тут однією підтримкою не обійтися. Друге зауваження 

лежить у площині обмежених можливостей Державного бюджету 

України. Звісно за таких умов вихід із ситуації міститься в нарощувані 
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внутрішніх фінансових можливостей кожної окремої сільської території. 

Мета нашого дослідження полягає у визначені підходів, 

забезпечуючих комплексний розвиток сільських територіальних 

утворень. В якості показника такого розвитку ми розглядаємо ступінь 

фінансової ємності території. Його можна визначити при отримані 

кінцевого продукту – результатів господарювання за певний час, які 

знаходять свій прояв у наповнені місцевих бюджетів. В даному випадку 

нас цікавить питання про джерела цього наповнення. З позицій 

системного підходу таким узагальнюючим джерелом виступає територія. 

Інакше кажучи територія – це товар, який оцінюється скоріше не за 

ринковою, а за нормативною вартістю. При цьому звертається увага не 

на факт грошової оцінки територій населених пунктів, а на 

територіальний ресурс у більш широкому й у динамічному, а не 

статистичному вимірі. 

Важливо визначити не стільки наявний ресурсний потенціал 

території, рухоме і нерухоме майно, скільки оцінити функціональність 

суб‟єктів господарювання. На цьому шляху існують певні перешкоди. В 

інституціонально-правовому аспекті, вони полягають у відсутності 

концептуального нормативно-правового документа, який би визначав 

комплекс взаємопов‟язаних завдань і заходів, спрямованих на 

розв‟язання найважливіших проблем функціонування аграрного сектора 

та сільських територій. 

На нашу думку, одним із засобів розв‟язання цієї проблеми є 

запровадження політики сільського розвитку. З цього приводу необхідно 

звернутися до доповіді на зборах конгресу економістів-аграріїв України 

П. Саблука, в якій сільський розвиток розглядається як один із 

пріоритетних напрямків наукової діяльності ННЦ «ІАЕ». Звичайно, 

якщо існує сільський розвиток як розвиток у межах сільської 

територіальної підсистеми суспільства, та має бути й відповідна 

політика, яка спрямовує цей розвиток (рис. 1). 

Політика сільського розвитку може розглядатися як засіб 

комплексного розвитку об‟єкту на його різних рівнях, включаючи й 

базовий – рівень територіальної громади. Економічна і фінансова 

спроможність громади визначаються місцевим бюджетом, основними 

джерелами наповнення якого є земельні ресурси, об‟єкти комунальної 

власності та місцеві податки і збори. Але за умов, що склалися, понад 

80% територіальних громад сьогодні нездатні забезпечити надання 

державних послуг за рахунок власних ресурсів. Передусім мають бути 

змінені правові норми, що регулюють надходження доходів від 

використання земельних ресурсів територіальних громад. У більшості 
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європейських країн податок на землю в структурі доходів місцевого 

самоврядування становить 60%, а в Японії – 70%, в той час як в 

Україні – тільки 12%. Рівень бюджетного забезпечення місцевого 

самоврядування в Україні взагалі значно менший, ніж в країнах-членах 

ЄС. Так у Швеції він складає 2500 євро на душу населення, у Чехії та 

Польщі – 1600, в Україні – трохи більше 100 євро, враховуючи міські та 

сільські громади. У розрізі сільських територіальних утворень цей 

показник значно менший. 

 
Рис. 1. Політика сільського розвитку 
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сільськогосподарських товаровиробників, оскільки земельні ресурси є 

переважаючими у природно-ресурсному потенціалі. Як вже 

підкреслювалося не тільки землі сільськогосподарського призначення, а 

землі як просторовий базис є важливим ресурсом розвитку сільських 

територій. Але суспільство поки ще не готово ні в психологічному, ні в 

політичному, ні в правовому відношеннях до того, щоб перетворити цей 

ресурс на товар. 

Внаслідок радикальних макроекономічних змін по-новому постала 

проблема продуктивної зайнятості сільського населення. Зростає частка 

зайнятих у несільськогосподарських галузях, сфері послуг, виробничого 

сервісу. В межах сільських територій великого значення для їх сталого 

розвитку та економічного зростання набувають природні умови, стан 

навколишнього середовища. Наразі якщо вони є сприятливими для 

життєдіяльності, це збільшує розселенську ємність території, стабілізує 

демографічну ситуацію. Важливою складовою частиною розселенської 

ємності сільських територіальних утворень є природно-рекреаційні 

ресурси. З одного боку, вони стимулюють приток населення через 

природну комфортність території як місця проживання населення та 

виступають умовою розвитку закладів та установ санаторно-

лікувального, курортного та туристично-оздоровчого призначення – з 

іншого. На оздоровчо-рекреаційних територіях діяльність в закладах, 

установах цього типу є не тільки конкурентною, а й альтернативною по 

відношенні до сільськогосподарської. 

Таким чином, комплексний розвиток сільських територій на засадах 

їх поліфункціональності виступає умовою розширення фінансової 

ємності території та важливим чинником становлення ринкового 

середовища. 

 

 

 

ДИНАМІКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА ВИТРАТАМИ БАНКІВ 

УКРАЇНИ 
Антонюк О.А., ст. викладач  

Київський національний торговельно-економічний університет  

 

Питання ефективності діяльності є важливим у всіх галузях 

економіки. Особливого значення воно набуває у банківський сфері в 

періоди фінансово-економічних криз.  

Основними методами дослідження ефективності виступають 

традиційний метод коефіцієнтів, метод огортання поверхнею (DEA) та 

метод стохастичного кордону (SFA). 
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Достатньо важливим є питання зміни ефективності в часі. Воно 

полягає в тому, щоб розглядати неефективність як таку, що є постійною 

в часі, або як таку, що змінюється з часом. 

Перші моделі на основі структурно-часових даних спиралися на 

припущення про те, що розподіл випадкової величини, яка моделює 

вплив неефективності, незмінний в часі.  

В ряді праць
1
 відзначається, що ефективність банків є стабільною в 

часі.  

Однак дане припущення не є доцільним для даних, які стосуються 

великих проміжків часу, що й було показано в роботі
2
. 

У тому випадку, коли часовий період дослідження стає більш 

тривалим, зростає імовірність зміни рівня ефективності і доцільність 

включення в модель фактора часу. 

Якщо неефективність розглядається постійною в часі, то вона 

подається як iit uu 
, і модель може бути оцінена як звичайна модель 

панельних даних з фіксованими або випадковими ефектами. 

Серед інших у 1992 році Battese і Coelli2 запропонували модель 

стохастичної виробничої функції для панельних даних в якій зміна в часі 

технічної неефективності моделюється за допомогою моделі 

стохастичного кордону. В цій моделі параметри оцінюються за методом 

найбільшої правдоподібності і використовується така параметризація 

компонента неефективності itu
 щоб врахувати її зміну в часі, коли 

припускається, що вплив технічної ефективності є експоненційною 

функцією від часу: 

iit uTtu )]}({exp[ 
 

де, iu
 – неефективність, що має обмежений нормальний розподіл. 

За цієї умови тільки один параметр   підлягає оцінюванню. 

Звичайно, як і будь-яка інша модель, модель панельних даних за (2) 

має обмеження, оскільки дозволяє неефективності змінюватися з плином 

часу тільки за експоненційним законом розподілу. 

З іншого боку, неефективність, що змінюється з часом передбачає 

що підприємства набувають досвіду в своїй діяльності і зменшують 

                                                 
1
 Berger, A. N., Humphrey, D. B. (1997), “Efficiency of Financial Institutions: International 

Survey and Directions for Future Research.” European Journal of Operational Research 98, pp. 

175–212. 
2 Battese, G. E. Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With 
application to paddy farmers in India Text. / G. E. Battese, T. J. Coelli // Journal of Productivity 

Analysis. -1992.-Vol.3.-P. 153-170. 
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рівень неефективності, тоді її можна представити як деяку залежність від 

часу t або інших факторів z
1 
: 

  iit uztfu ,
 . 

Дослідження ефективності банків України за витратами було 

проведено на основі панельних даних за період 2009-2016 років по 

сукупності усіх банків, що працювали у цей період
2
. 

Як залежна змінна функції стохастичного кордону виступають 

витрати банків, як входи моделі – процентні та загальні адміністративні 

витрати, а як виходи – обсяг виданих кредитів, інвестиції в цінні папери 

та фірми, та непроцентні доходи банків.  

Для оцінювання невідомих коефіцієнтів вибраної моделі 

стохастичного кордону використовувався пакет frontier середовища 

програмування R
3
, що дозволяє провести одночасне оцінювання всіх 

невідомих коефіцієнтів моделі. 

Аналіз оцінок коефіцієнтів транслогарифмічної моделі 

стохастичного кордону для неефективності витрат 

комерційних банків за досліджуваний період дозволив дійти висновку, 

що усі фактори, які визначають стохастичний кордон, є статистично 

значущими на високому рівні. 

Динаміка середніх оцінок ефективності за моделями з врахуванням 

часу згідно
2
,
3
 наведена на рис. 1. 

Динаміка середніх оцінок дозволяє дійти висновку, що різні моделі 

надають різну оцінку загального рівня ефективності та її динаміку. За 

моделлю (2) оцінки знаходяться майже на одному рівні, поступово 

знижуючись після кризи 2008 року із незначним підвищенням після 2014 

року.  

За моделлю (3) рівень оцінок ефективності є набагато вищим, із 

поступовим підвищенням після кризи 2008 року, зменшення в 

наступному періоді відносної стабільності та істотним зростанням 

ефективності за витратами з початку 2014 року. 

 

                                                 
1 Battese, G E. A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production 

function for panel data Text. / G. E. Battese, T. J. Coelli // Empirical Economics. 1995. - Vol. 
20. - P. 325-332. 
2 Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm. 
3 Tim Coelli and Arne Henningsen (2013). frontier: Stochastic Frontier Analysis. R package 

version 1.0. http://CRAN.R-Project.org/package=frontier. 
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Рис. 1. Динаміка середніх оцінок ефективності за моделями з 

врахуванням часу 
 

Отримані результати обгрунтовують подальше дослідження 

врахування часу в моделях стохастичного кордону при оцінюванні 

ефективності діяльності банків України.  
 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ З 

ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 
Борнусова Я.В., студентка  

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту 
 

Фінансовий ринок – це ринок, де відбувається розподіл та 

перерозподіл усіх фінансових активів країни під впливом попиту і 

пропозиції на них з боку різноманітних суб‟єктів економіки. Однією із 

складових фінансового ринку є ринок цінних паперів, який у розвинених 

країнах виступає джерелом фінансування економіки та барометром 

економічного і політичного життя. Широкий вибір інструментів ринку 

цінних паперів, умов їх випуску, погашення та виплати доходів, різні 

схеми торгівлі та взаємозв‟язків між суб‟єктами ринку цінних паперів 

забезпечують максимальну мобілізацію фінансових ресурсів, їх 

раціональний розподіл і швидкий перерозподіл та ефективне 

використання. Це визначає значну роль і провідне місце цієї ланки 

фінансового ринку у фінансовій системі та її вплив на соціально-

економічний розвиток. 

Ринок цінних паперів можна структурувати за такими двома 
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ознаками: стадіями та місцем торгівлі. За стадіями торгівлі виділяється 

первинний та вторинний ринок. Первинний ринок – це випуск цінних 

паперів в обіг, який здійснюється на основі оголошення про емісію. 

Торгівля ведеться між емітентами, з одного боку, та інвесторами і 

фінансовими посередниками – з іншого. Вторинний ринок 

характеризується операціями перепродажу цінних паперів, які 

здійснюються між окремими інвесторами, інвесторами і фінансовими 

посередниками. 

За місцем торгівлі ринок цінних паперів поділяється на біржовий та 

позабіржовий. Біржовий включає угоди, що вкладаються на фондовій 

біржі, й охоплює, насамперед, вторинний ринок, хоча в окремих 

випадках і первинне розміщення цінних паперів може здійснюватись 

через фондову біржу. 

В останні десятиріччя значна частина операцій із цінними 

паперами, здійснюваних раніше на біржі, відбувається безпосередньо 

між банками, між банками і корпораціями, на позабіржовому ринку. 

Позабіржовий відображає угоди, які укладаються і здійснюються поза 

біржею. Він стосується, насамперед, первинного ринку, однак 

позабіржові операції можуть здійснюватись і на вторинному ринку. 

Фондова біржа є особливим посередником на ринку цінних паперів, 

виступаючи центром торгівлі ними. Іншими словами, фондова біржа – 

це ринок, який регулярно функціонує і на якому здійснюється торгівля 

цінними паперами. При цьому саме оформлення і передача цінних 

паперів проводяться за її межами. 

Фондова біржа виконує три основні функції: посередницьку; 

індикативну; регулятивну. 

Суть посередницької функції полягає в тому, що фондова біржа 

створює достатні й всебічні умови для торгівлі цінними паперами 

емітентам, інвесторам та фінансовим посередникам. Торгові угоди на 

біржі вкладають брокери. Вони діють від імені своїх клієнтів-інвесторів, 

емітентів чи фінансових посередників, купуючи чи продаючи цінні 

папери. При цьому права власності на куплені цінні папери чи отримані 

від реалізації гроші належать клієнтам. Дохід брокера формується за 

рахунок комісійних від укладений угод. Крім того, в торгівлі на біржі 

беруть участь дилери. Вони купують через брокерів цінні папери з 

метою їх наступного перепродажу. Їх дохід формується за рахунок 

різниці в цінах купівлі й продажу цінних паперів. 

Індикативна функція фондової біржі полягає в оцінці вартості та 

привабливості цінних паперів. Саме на біржі проводиться котирування 

цінних паперів, яке дає інформацію інвесторам про вартісну і якісну 
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оцінку цінних паперів та динаміку їх розвитку. Це створює передумови 

для надійного і достовірного механізму торгівлі, хоча не виключає 

можливостей цілеспрямованих махінацій з метою спекуляцій цінними 

паперами. Це важливий чинник стимулювання ефективної діяльності 

емітентів. Будь-які промахи відразу ведуть до зниження вартості 

емітованих ними цінних паперів, а отже, і попиту на них. Що веде до 

зменшення притоку фінансових ресурсів. Тому для емітента так важливо 

забезпечувати стабільний фінансовий стан та високі фінансові 

результати. 

Регулятивна функція фондової біржі виражається в організації 

торгівлі цінними паперами. Вона встановлює вимогу до емітентів, які 

виставляють свої цінні папери на біржові торги, правила укладання і 

виконання угод, механізм контролю за діяльністю суб‟єктів біржової 

торгівлі. Біржі здійснюють контроль за фінансовим станом емітентів. 

Вони мають право на отримання та перевірку інформації про їх 

діяльність. Мета контрольної діяльності біржі – забезпечення 

достовірності котирування цінних паперів та надійності біржової 

торгівлі
1
. 

Завдяки біржі інвестори одержують можливість легко 

перетворювати цінні папери у гроші, оскільки цінні папери, що 

обертаються на біржі, можна у будь-який час продати або віддати у банк 

під заставу для одержання позички. Це дає можливість вкладати у цінні 

папери не тільки заощадження довгострокового характеру, а й 

тимчасово вільні кошти. 

Ліквідність цих паперів, які мають обіг на біржі, створює умови 

широкого їх використання для забезпечення банківських позичок, дає 

можливість інвесторам купувати цінні папери нових випусків, продавши 

наявні папери на біржі. 

Таким чином біржа забезпечує прискорення централізації капіталу і 

розширює межі використання тимчасово вільних коштів для 

фінансування господарства. Крім того, біржа підвищує мобільність 

акціонерного капіталу, створює умови для прискорення його 

кругообороту. У результаті постійного обігу капіталів і змін у складі 

інвесторів біржа забезпечує перерозподіл капіталу між різними галузями 

і сферами економіки. 

Фондові біржі відіграють надзвичайно важливу роль як в 

економічній та фінансовій системі окремих країн, так і на рівні 

                                                 
1 Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління : підручник. / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – 

К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 600 с.  
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міжнародної економіки та міжнародних фінансів. Через них проходять 

колосальні фінансові ресурси, доступ до яких досить не прости. Тільки 

найбільш потужні, надійні й стабільні емітенти, які мають високі 

фінансові результати, можуть їх отримати. Стабільність у світі багато в 

чому залежить від урівноваженості попиту та пропозиції на фондових 

біржах, що є основою регулювання біржової діяльності. На відміну від 

банків, які самостійно визначають напрями вкладення своїх ресурсів, 

фондова біржа не може адміністративно регулювати грошові потоки. 

Однак хоча інвестори самостійно визначають, куди вкладати гроші, 

керуються вони при цьому, насамперед, біржовим котируванням цінних 

паперів
1
. 

Сприяючи раціональному руху,розподілу та перерозподілу 

фінансових ресурсів між окремими емітентами різних галузей, регіонів і 

країн, фондові біржі, як і комерційні банки, є рушійною силою 

економічного розвитку. Разом з тим, якщо банки розглядаються як 

мозковий центр і кровоносна система економіки, то фондові біржі 

виконують, насамперед, роль нервової системи. Вони дають змогу 

вчасно відслідковувати процеси, які характеризують стан економіки та 

фінансової системи, і приймати відповідні рішення. 
 

 

 

БАНКІВСЬКА КРИЗА ЯК ПРОЕКЦІЯ 

МАКРОЕКНОМІЧНОГО ДИСБАЛАНСУ 
Колесник О.О., старший викладач 

Одеський Національний університет імені Мечникова І.І.  
 

Різке загострення проблем банківської системи у 2014 році під 

впливом форс-мажорних зовнішньополітичних чинників та шоків з боку 

неправильних дій монетарного регулятора, які привели до трикратної 

девальвації гривні і перетворення банківської кризи у системну. 

Фактичним підтвердженням негативних процесів у банківському секторі 

є дані НБУ про зміну кількості функціонуючих банківських установ за 

період ескалації військового конфлікту та заглиблення економічної 

кризи. Станом на 01 січня 2017 року ліцензію Національного банку 

України мали 96 банківських установ (у т. ч. 38 банків з іноземним 

капіталом)
2
. З початку 2016 року число функціонуючих банківських 

                                                 
1
 Есипов В.Є. Ціноутворення на фінансовому ринку / В.Є. Есипов. – К. УАДУ, 1999. 

2
 Проект Стратегії розвитку банківської системи України на 2016–2020 р. / Комітет з 

питань фінансової політики і банківської діяльності Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.forum-strategy.com. 
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установ скоротилося на 21. В цілому, з початку 2014 року в результаті 

погіршення платоспроможності в 82 банківських установ була введена 

тимчасова адміністрація. Особливістю банківських криз є безпосередній 

вплив на діяльність інших господарюючих суб‟єктів, коли навіть 

стабільні до моменту банківської кризи економічні суб‟єкти можуть 

опинитись на грані банкрутства, а отже стабільний розвиток банківської 

системи є безперечною передумовою стабільності національної 

економіки. Тому подолання причин банківської кризи, а не тільки її 

симптомів, виступає першочерговим завданням на шляху оздоровлення 

не лише банківської системи, а й усього економічного середовища. 

Незважаючи на існуючу наукову базу, об‟єктивна необхідність 

подальшого поглибленого вивчення природи кризових явищ в банках, 

які є індикаторами макроекономічних дисбалансів, зумовлює 

об‟єктивність обраної теми дослідження. 

Сучасна глобальна дестабілізація фінансових ринків особливо чітко 

знайшла свій прояв у банківському секторі. Системна банківська криза, 

що розпочалася 2014 року і триває сьогодні, стала проявом неефективної 

політики НБУ за останні роки та втрачених десятиріч для структурної 

перебудови і високотехнологічного промислового розвитку вітчизняної 

економіки. Глобальна економіка характеризується стриманим попитом 

та звуженими перспективами розвитку. Для подолання кризи західні 

країни стрімко повертають свої промислові підприємства, замінюючи 

промисловий аутсорсінг на інсорсінг та проводять нову національну 

індустріалізацію, можливості якої обґрунтовані «сланцевою 

революцією» у США і досягненнями технологічного розвитку третьої та 

четвертої промислової революції, що наближується.  

У розвинених країнах внаслідок необхідності подолання впливу 

глобальної фінансово-економічної кризи відбувається фундаментальна 

зміна філософії центрального банкінгу, яку називають новою ерою 

монетарної політики. Її сутність в інтенсивному проведенні 

продуктивної грошової емісії (тобто емісії, яка використовується 

сектором реального виробництва товарів) і переорієнтації емісійних 

каналів на стимулювання кредитування реального сектору, зокрема 

високих технологій, малого і середнього бізнесу. 

За класифікацією МВФ, поточна банківська криза в Україні є 

системною та має ознаки потрійної фінансової кризи – одночасно 

банківської, валютної та боргової. У світовій фінансовій історії триплет-

кризи – явище досить рідкісне (за період 1970–2012 рр. із 147 системних 

банківських криз, зареєстрованих МВФ, триплет-криз було лише вісім). 

У 1998 р. Україна вже переживала триплет-кризу, яка стала відгомоном 
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подій на азіатських фінансових ринках роком раніше. 2015-го наша 

країна зіштовхнулася з нею знову. Її масштаби нині набагато більші 

(адже кредити в економіку в 1998 р. становили лише 8,6% ВВП, у 2014 

р. – 51,2% ВВП), а координація в здійсненні антикризової політики після 

всіх внутрішніх потрясінь – набагато менша. Банківська криза стала 

результатом накопичених макроекономічних дисбалансів у минулому та 

прорахунків у проведенні антикризової політики сьогодні. 

Так, ключовою особливістю монетарної політики НБУ протягом 

2014–2015 років було те, що галопуюча інфляція відбувалась на фоні 

демонетизації реального сектору економіки, істотного скорочення ВВП і 

зайнятості. Зростання цін здійснювалося на тлі низхідного тренду 

грошових агрегатів і скорочення реальної заробітної плати. У 2015 році 

темпи приросту усіх монетарних агрегатів потрапили у зону від‟ємних 

значень і досягли свого історичного мінімуму. Тобто галопуюча 

інфляція відбувалась в умовах дефіциту ліквідних ресурсів у реальному 

секторі економіки.  

Демонетизація економіки проявилась у падінні рівня монетизації за 

усіма грошовими агрегатами (відношення грошових агрегатів до 

номінального ВВП) навіть в умовах падіння реального ВВП. Рівень 

монетизації за М3 у 2015 році скоротився майже на 10 п. п.– до 49 %. 

Зниження платоспроможності населення через девальвацію, інфляцію, 

втрату частини депозитів, зростання витрат за валютними кредитами і 

комунальними розрахунками, знизило агрегований попит і призвело до 

стиснення внутрішнього ринку та додаткового падіння ВВП. Внаслідок 

цього відбулося загострення кризи кредитування реального сектору 

економіки. Структура відкритої сировинної економіки, якою є Україна, 

визначає те, що ціновим якорем є валютний курс. Інфляція є похідною 

від девальвації національної валюти, а також від адміністративного 

підвищення цін. Ключовою особливістю, що загострює кризу є те, що 

галопуюча інфляція відбувається на фоні демонетизації реального 

сектору економіки, істотного скорочення ВВП і зайнятості. 

Отже, проблемою монетарної політики є не надмірна кількість 

грошей, а неправильне управління процесом грошової емісії, тобто 

хибний вибір її каналів, інструментів та кількісних параметрів 

регулювання.Сутність проблеми полягає в тому, що продуктивна емісія 

тобто емісія грошей, що використовується реальним сектором) 

єнедостатньою, а непродуктивна емісія (тобто та, що 

використовуєтьсядля розкручування «фінансових бульбашок») 

надмірною.  
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СУТЬ КАТЕГОРІЇ ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 
Лисак В.Ю., к.е.н., доц. 

Семендяк В.М., к.е.н, асистент 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
 

В цілому під поняттям «механізм» можна розуміти інструмент, що 

забезпечує розвиток об‟єкта, на який спрямовано вплив чинників 

зовнішнього середовища. При цьому зазначений механізм повинен бути 

адекватним рівню розвитку продуктивних сил. 

Категорія «фінансовий механізм» в переліку теоретичних основ 

управління процесом фінансового забезпечення є однією з вихідних і 

найбільш дискусійних. Пов‟язано це з тим, що теоретична концепція 

такого механізму формує основу для вибору напрямів фінансового 

розвитку, тобто має широку сферу практичного використання
1
. 

Фінансовий механізм, що на думку О.Дерев‟янко, є інтегральним 

елементом господарського механізму, а на погляд інших авторів – його 

складовою
2
, логічно викликає потребу визначитися, насамперед, щодо 

сутності господарського механізму. Дослідження нами цього питання 

виявило широку гаму підходів до нього окремих вчених: О. Ковалюка, 

Л. Абалкіна, Є.Алаєва, О. Дерев‟янко, Д. Аллахвердяна.  

Хоча вивчення структури і характеру дії фінансового механізму, як 

справедливо зазначає С. Льовочкін, не новий напрям для фінансової 

теорії і практики, однак на сьогодні немає підстав вважати його 

остаточно дослідженим. Слід відразу зазначити про суттєвий внесок 

вченого у вивчення цього питання, що дало йому підстави досить 

неординарно підійти до визначення фінансового механізму. Найперше 

те, що він, на нашу думку, обґрунтовано вважає зайвим вживати термін 

«фінансово-кредитний механізм», оскільки кредит є складовою фінансів, 

а кредитна система, як частина фінансового ринку, відноситься до 

фінансової системи. На користь такого підходу можна навести 

положення, свого часу сформоване В. Дьяченко, який вважав, що 

фінанси не обмежуються розподільчими відносинами, а безпосередньо 

обслуговують зміну форм вартості у кругообігу фондів підприємств, 

включаючи в себе і кредитні відносини. 

У розумінні С. Льовочкіна «фінансовий механізм – це сукупність 

методів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток і 

система фінансових індикаторів та фінансових інструментів, які дають 

                                                 
1 Волохов А. П. Вексель и вексельное обращение России /А. П. Волохов, Л. Г. Ефремова. – 
М.: Банковский деловой центр, 1997. – с. 296. 
2 Вишневский А. А. Вексельное право / А. А. Вишневский. – М.: Юристъ, 1996. – 272 с. 
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змогу оцінити цей вплив». Це цікаве визначення, однак потрібно 

звернути увагу на втрату певною мірою контексту терміна «механізм», а 

саме того, що він становить систему. Вчений, характеризуючи 

фінансовий механізм, у даному визначенні не акцентує увагу на такій 

взаємозалежності. В цьому контексті цікаво зазначити, що ще на початку 

80-х років В. Пашковський відзначав, що використання економістами 

терміну «механізм» безпосередньо пов‟язано із залученням системного 

підходу до аналізу економіки і фінансів. 

Існує також думка, що в найбільш узагальненому визначенні 

фінансовий механізм – це комплекс соціально розроблених і законодавчо 

закріплених у державі форм і методів створення і використання 

фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних процесів 

у державі. Основною метою такого регулювання є фінансове 

забезпечення темпів і пропорцій розвитку економіки, а також соціальних 

гарантій населенню. Тобто, фінансове забезпечення в даному випадку 

виступає не прямою, а опосередкованою функцією фінансового 

механізму, з чим важко погодитися. 

О. Дерев‟янко, функціонування фінансово-кредитного механізму 

розглядає на базі двох основних методів: фінансового забезпечення та 

фінансового регулювання. Перший метод полягає у формуванні цільових 

грошових фондів (фінансових ресурсів) достатнього розміру та їх 

ефективному використанні, другий – у фінансовому впливі, пов‟язаному 

з регулюванням розподільчих відносин.  

До речі, торкаючись внутрішньої структури фінансового механізму, 

В.К. Сенчагов визначив схему фінансового-кредитного механізму, що 

налічувала 3 підсистеми, сім блоків та 80 елементів. Таке розмежування 

фінансового механізму як цілісної системи, хоча певною мірою носить 

умовний характер, проте, на думку вченого, є необхідним для 

поглибленого пізнання його закономірностей.  

Віддаючи належне значенню кожного з перелічених аспектів, 

необхідно наголосити на тому, що будь-яким з них не можна нехтувати, 

оскільки, в кінцевому рахунку, це конкретні властивості поняття 

фінансовий механізм. Використання лише однієї з них зумовлює 

неадекватність його сприйняття як об‟єкта і як явища економічного 

дослідження. Реально функціонуючий фінансовий механізм – це 

інтегрована єдність усіх його властивостей, хоча кожна з них має 

відносно самостійне значення, фіксуючи той чи інший етап процесу 

пізнання, розгортання його поняття. Це становить методологічну основу 

теоретичного відпрацювання комплексного застосування фінансових 

важелів у єдиній системі фінансового механізму як цілісності, у 
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взаємозв‟язку всіх його структуроформуючих елементів. 

Отже, фінансовий механізм – це складне фінансове явище, яке 

формується на високому рівні соціально-економічної організації 

суспільства, тому його дослідження повинно здійснюватися в різних 

ракурсах та на різних рівнях. Таким чином, виходячи з різноманітних 

аспектів фінансового механізму, його слід розглядати, насамперед, на 

глибинному рівні. Тут фінансовий механізм є системою фінансових 

відносин, які виникають на стадіях формування, розподілу і 

перерозподілу ВВП з приводу створення, акумуляції та використання 

фінансових ресурсів.  

На менш глибокому рівні дослідження фінансовий механізм є 

системою нормативно-правових актів, що регулюють фінансові 

відносини. Як зазначає проф. О. Василик, фінансовий механізм – це, по 

суті, методичні, організаційні і правові положення та заходи, які 

визначають функціонування фінансів в економіці держави, їх практичне 

використання для досягнення визначених відповідними програмами 

цілей і завдань. Фінансовий механізм можна визначити як комплекс 

спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм і 

методів створення та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення економічного розвитку та соціальних потреб громадян
1
 . 

На практичному рівні фінансовий механізм – це складова частина 

господарського механізму, яка являє собою взаємопов‟язану сукупність 

фінансових стимулів, важелів, інструментів, форм і способів 

регулювання економічних процесів і відносин. 
 

 

 

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ 
Погріщук Г.Б., к.е.н., доцент 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки  

Тернопільського національного економічного університету 
 

З погляду сучасної макроекономіки землі сільськогосподарського 

призначення розглядаються не тільки як просторовий базис, а й як 

основний засіб виробництва, який характеризується продуктивністю 

сільськогосподарських культур, зумовленою родючістю ґрунту. За 

критерієм виробничої діяльності головним призначенням 

сільськогосподарських земель є виробництво продукції рослинництва з 

                                                 
1 Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник / Василик О. Д. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с. 
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відповідними показниками врожайності сільськогосподарських культур. 

Звичайно, показники врожайності залежать як від природних 

властивостей ґрунтів, так і від природно-кліматичних умов 

місцезнаходження земельної ділянки та інших факторів, притаманних 

сучасним агровиробничим технологіям. Існує логічний зв‟язок між 

землею як економічною категорією, родючістю ґрунту, врожайністю 

сільськогосподарських культур і оцінкою земель. Якісні характеристики 

ґрунтів істотно впливають на оціночну вартість земельної ділянки, її 

інвестиційну привабливість тому їх необхідно враховувати при 

здійсненні грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

У відповідності до частини першої статті 1 Земельного кодексу 

України
1
, земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави. За визначенням Г.Кірейцева: «Земля в 

сільському господарстві – основний засіб виробництва і на відміну від 

інших засобів вона незамінна, немає обґрунтованої грошової оцінки і за 

умов правильного її використання зберігає якісні властивості як 

унікальний засіб сільськогосподарського виробництва» 
2
.  

Дослідженням встановлено, що традиційні методи моніторингу 

ґрунтів і (або) їх окремих властивостей, засновані на локальних, 

одноразових спостереженнях не дають адекватної оцінки сучасного 

стану ґрунтового покриву. Давно назрів перехід до просторово-часових 

методів з використанням сучасних геоінформаційних та аерокосмічних 

технологій. Останні отримують зараз швидке поширення, внаслідок 

своєї оперативності, об‟єктивізму і відносну дешевизну, а також 

унікальних можливостей разового охоплення досить великих територій. 

В Україні все більшої актуальності набуває проблема оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, яка стала однією із центральних як 

для економістів-аграрників, так і для інших фахівців, пов‟язаних прямо 

чи опосередковано з сільськогосподарським виробництвом. 

Пояснюється це тим, що земля з її родючістю є не лише головним 

засобом виробництва у сільському господарстві, а й важливою 

складовою виробничого капіталу, об‟єктом інноваційно-інвестиційної 

діяльності тобто активом, що використовується в процесі 

сільськогосподарського виробництва. 

Методологічною основою оцінки земель є вчення про землю як 

                                                 
1Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-Ш // Відомості Верховної Ради 

України, 2002. – № 3-4. – 27 с. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 
2Кірейцев Г.Г. Облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах / Г.Г. 

Кірейцев. – К.: Урожай, 1987. – 176 с., c.143. 
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головний засіб виробництва в сільському господарстві. Земельні ресурси 

є специфічними елементами товарно-грошових відносин. Вони є носіями 

властивостей товару, але є особливості, які істотно відрізняють їх від 

інших елементів економічної системи і суттєво обмежують дію 

традиційних економічних властивостей. Традиційні економічні 

властивості притаманні товарам – їх мінова вартість і ціна. Ці 

властивості мають і земельні ресурси, що беруть участь у процесі 

товарно-грошових відносин. Мінова вартість природних ресурсів – сума 

грошей, за яку може бути прямо чи непрямо реалізована можливість 

задовольняти потреби в певних природних благах. Ціна – кількість 

засобів, за яку продавець згодний продати, а покупець готовий купити 

одиницю товару 
1
. 

У відповідності із Земельним кодексом України, грошова оцінка 

такого природного ресурсу, як земля, розмежовується на два різновиди: 

нормативну й експертну, що визначається її призначенням та 

урегульованим порядком проведення. 

Для оцінки конкретних земельних ділянок застосовується такий 

різновид грошової оцінки, як експертний, що має місце при укладанні 

угод у формі реалізації цивільно-правових відносин. 

Характеристикою земель має слугувати їх грошова оцінка, оскільки 

розрахунок показника грошової оцінки базується на основі даних 

бонітування ґрунтів і економічної оцінки земель, яка враховує рівень 

врожайності, виробничих витрат і їх ефективності. Однак зміна 

економічних умов господарювання потребує перегляду деяких аспектів 

діючої грошової оцінки на відповідність сучасним вимогам. 

Для здійснення розрахунків по проведенню нормативної грошової 

оцінки сільськогосподарських земель застосовується методика 

отримання рентного доходу від ріллі, по виробництву культури 

(зернових), згідно їх економічної оцінки
2
. 

Як показують проведенні дослідження, діюча нині, в Україні оцінка 

сільськогосподарських земель задовольняла як галузеві потреби, так і 

потреби окремих громадян лише до певного часу й при цьому 

відігравала концептуально важливу роль становлення ринкових відносин 

у сфері землекористування.  

Характеристикою земель має слугувати їх грошова оцінка, оскільки 

розрахунок показника грошової оцінки базується на основі даних 

бонітування ґрунтів і економічної оцінки земель, яка враховує рівень 

                                                 
1Замула І.В. Оцінка земель сільськогосподарського призначення/ І.В. Замула // 
Міжнародний збірник наукових праць. – 2008. – № 1(10). –C. 97-107. 
2Методические рекомендации по проведению бонитировки почв. − К.: УААН, 1993. − 96 с. 
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врожайності, виробничих витрат і їх ефективності. Однак зміна 

економічних умов господарювання потребує перегляду деяких аспектів 

діючої грошової оцінки на відповідність сучасним вимогам 
1
. 

Від здійснення підготовчих робіт до проведення розрахунку 

грошової вартості землі минуло більше 25 років, суттєвих змін зазнала 

технологічна складова виробничих процесів в аграрному секторі 

економіки. Наслідком її проведення стали результати, у формі 

визначених величин, нормативної грошової оцінки земель (1 га угідь по 

ріллі, багаторічних насадженнях, перелогах, пасовищах та сіножаттях) 

загалом по державі, АР Крим, областях України, районах та визначених 

господарствах. Так, найвищий рівень оцінки ріллімає Черкаська, 

Полтавська, Донецька області та АР Крим, де грошова оцінка землі, в 

середньому, перевищує узагальнений показник на 16,3%. Грошова 

оцінка земель є найнижчою у Закарпатській, Житомирській, 

Миколаївській та Чернігівській областях, де у середньому вона на 77,6% 

є меншою узагальненого значення по країні, яке станом на 01.01.2015р. 

складає 14925 грн. за 1 га ріллі 
2
. 

На сучасному етапі розбудови земельних відносин, з виникненням 

власності на землю, розвитку інноваційно-орієнтованого 

сільськогосподарського виробництва потрібно переглянути деякі 

аспекти діючої грошової оцінки на відповідність сучасним умовам. 

Тому, здійснювати визначення рентного доходу слід за методикою 

використання нормативно визначеної урожайності (за показником 

природної родючості) та сукупністю виробничих витрат (в основі 

визначення лежать технологічні карти вирощування культур без 

удобрення).  

Значення оціночного критерію – нормативного диференціального 

(рентного) доходу – на різних агрогрупах ґрунтів, які мають свою 

природну родючість і за якими складаються шкали оцінки 

сільськогосподарських угідь, величини якого використовуються для 

визначення нормативної грошової оцінки земель, розраховуються за 

такими критеріями: 

а) для визначення критерію оцінки земель у грошовому виразі за 

формулою: 

                                                 
1Месель-Веселяк В. Я. Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової 
оціеки земель сільськогосподарського призначення / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // 

Економіка АПК. – 2016. – № 2. – С. 22-28. 
2Новиков А. Е. Методический поход экономической оценке ущерба от деградации 
пахотных земель / А.Е. Новиков, Г. Б. Погрищук //Вестник Белорусско йгосударственной 

сельскохозяйственной академии. – 2016. – № 3. – С. 37-40. 
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нрннрннрд КЗЗЦУД 

,  (1) 

б) для визначення нормативного диференціального (рентного) 

доходу в натуральному виразі за формулою: 
 

р

нрннрн

нрд
Ц

КЗЗЦУ
Д




,  (2) 

де: нрдД
– нормативний диференціальний (рентний) дохід, грн/га, 

або ц/га; 

нУ – нормативна врожайність, ц/га; 

рЦ
– поточна біржова або нормативна ціна реалізації 1 ц зерна, грн; 

нЗ –нормативні (технологічні) затрати на вирощування озимої 

пшениці, грн/га; 

нрК
–коефіцієнт норми рентабельності виробництва озимої 

пшениці, що забезпечує розширене його відтворення. 

Доведено, що розрахунок нормативної грошової оцінки земель 

ґрунтується на капіталізації нормативного диференціального (рентного) 

доходу. Водночас, виходячи з теорії земельної ренти, не можна 

ігнорувати факт існування абсолютного рентного доходу (абсолютної 

ренти), який виникає внаслідок залучення для вирощування 

сільськогосподарських культур відносно гірших земель. Тобто земельна 

рента створюється на всіх землях, які використовуються у 

сільськогосподарському виробництві, у тому числі й на землях гіршої 

якості. Але на таких землях створюється абсолютний, а не 

диференціальний рентний дохід. Він виникає на всіх землях незалежно 

від якості та місцеположення земельної ділянки. Тому є очевидним, що 

на кращих і середніх за якістю ґрунтах, де створюється диференціальний 

рентний дохід, до нього приєднується і абсолютний рентний дохід. З 

урахуванням наведеного визначення нормативної грошової оцінки 

агрогрупи ґрунтів сільськогосподарських угідь зводяться до наступного: 

а) для нормативної грошової оцінки агрогрупи ґрунтів у 

натуральному виразі визначається за формулою: 

кндзноза ТРГ 
,    (3) 

б) для нормативної грошової оцінки у грошовому виразі: 

кРндзноза ТЦРГ 
,   (4) 

де нозаГ
 – нормативна грошова оцінка 1 га земель, грн або ц; 

 нрднрдндз АДР 
 – загальний нормативний рентний дохід 

(сума нормативного диференціального та нормативного абсолютного 
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рентного доходів) з 1 га, грн або ц; 

кТ  – термін капіталізації загального нормативного рентного 

доходу, років. 

Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки згідно з 

оціночною шкалою розраховується за формулою: 

 


 


агр

агрноза

нозд
П

ПГ
Г

,   (5) 

де ноздГ  – нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн; 

нозаГ  – грошова оцінка агрогрупи, грн/га; 

агрП
– площа агрогрупи ґрунтів, га. 

Нова інформаційна основа, застосована на практиці визначення 

показників нормативної (грошової) оцінки землі сприятиме повній та 

об‟єктивній оцінці сільськогосподарських земель в умовах ринкових 

взаємин. Таким чином об‟єктивно буде розраховано орендну плату за 

землю, величина оподаткування земельних наділів, стабілізується рівень 

надходження коштів до бюджетів від плати за землю, що дасть поштовх 

для розвитку інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектору. 
 
 

 

PERSONAL SAVINGS AS A SOURCE OF INVESTMENTS 
Sarana L., Ph.D in Economics 

Eastern University of Economics and Management 
 

To provide the rates of the economic growth Ukraine needs considerable 

financial resources. Therefore mechanisms of bringing in of free facilities of 

population are extraordinarily urgent for today. In addition, services for the 

individual persons of Ukrainian banks do not give the considerable choice of 

mechanisms for the investment of facilities.  

Deposits, holdings in bank metals and other bank products are not able 

to provide high profits, analogous to securities of enterprises, shares of 

investment funds. Therefore today the necessity of accumulation of free 

facilities of individual persons came to a head by introduction of high-quality 

new bank services which would provide the considerable level of profits.  

One of the important means of savings increase of the population 

accumulated in banks, is various additional services which have demand in 

private individuals. Mostly these services have trust character and are divided 

into four groups: disposing of property of clients in accordance with the 

testament (testamentary trust); property management, facilities and financial 
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assets management in accordance with an agreement (during life trust); 

guardianship and providing of property storage, storage of money facilities or 

financial assets; agent services.  

In foreign practice trust operations are understood as the operations of 

banks or financial institutes from the management of property and 

implementation of other services by proxy and in behalf of clients on rights 

for his the trusted person.  

Essence of confiding operations consists in a transmission by clients to 

the banks of their property (without a transfer of property right) for the 

subsequent investing of these facilities on behalf of their proprietors and on 

their errand on different markets with the purpose of receipt of income from 

which banks get a certain pay as a commission.  

The greater part in trust operations for individual persons is made by 

agent services. It is various operations with security-related, receipt of money 

in security, lease of safes, settling on the accounts of principals, payment of 

taxes, registration of all of types of profits on the instructions of clients.  

Banks began to be engaged in confiding ( trust, fiduciary) operations in 

XIX century mainly in the USA, Great Britain and Germany. But these 

operations became widely used only after the World War II, at the end of 40-

ies – at the beginning of 50-ies of XX ct.  

So, American “Chase Manhattan of Bank” in 70-ies of XX century 

experienced the decline of the crediting profits of large companies as a result 

of aggravation of competition at this market. One of directions of increase of 

profits was active private (personal) services, which included the grant of trust 

services and services in confiding storage, consultation on questions of 

investments for rich persons.  

GFBM have wide possibilities in investing of assets. Facilities of 

investors can be inlaid not only in Russian but also in foreign securities, 

currency, precious metals, realization of operations is possible with the futures 

and options which bring the greatest profit or insure risks.  

In practice of the Ukrainian banks, unfortunately, trust operations are not 

often, that, indisputably, it is related to insufficient market of equities 

development in our state. Other important reason, which restrains 

development of these operations, is their legislative side.  

Origin in the world bank practice of trust operations as to the variety of 

commission and interceding services provided by commercial banks to the 

clients, and their quick growth caused a number of objective reasons.  

At first, it is a problem of bank liquidity and decline of profitability of 

traditional types of loan bank businesses, and also aspiration of banks to 

provide one implementation of key tasks – increase of profitability of 
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operations at the maintainance of favourable level of liquidity.  

Secondly, personal interest of bank clients (both legal and physical 

entities) which grows, in the receipt of more wide set of services from a bank.  

In addition, development of trust operations became possible in the 

conditions of accumulation of the states both separate by persons and different 

companies.  

Hereupon there is a necessity correctly and it is advantageous to dispose 

of such types of riches (money facilities, actions, bonds, articles of art, 

precious metals but other) and pass them to those establishments which can 

carry out a management by them. An increase of level of profits and financial 

literacy is a considerable shove in development of trust services.  

Confiding operations open a road to growth of welfare practically to 

each. World experience testifies that for private individuals not so a lot of 

possibilities to save and примножити begun to work heavy labour of 

economy, here practically all of methods for this purpose are in the field of 

fund market. It gives reasons to consider that with the growth of welfare the 

demand will unchangeably increase on the confiding management of assets, 

that in future will be the inexpensive and effective method of accumulation 

and creation of capital. 
 

 

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
Сергієнко Л.К., к.е.н., доцент  

Топал М.Ф., студентка  

Одеський торговельно-економічний інститут  

Київського національного торговельно-економічного університету 
 

Місцеве самоврядування сьогоднішній день виступає дуже 

важливим фактором демократизації сучасного суспільного життя, 

децентралізації управління та необхідною передумовою становлення 

громадянського суспільства, наближення влади до її джерела а саме - 

народу.  

На сьогодні в Україні закладено конституційні засади місцевого 

самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого 

самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів, 

які створюють правові та фінансові основи його діяльності. Відповідно 

до чинного Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

місцеве самоврядування являє собою гарантоване державою право та 

реальну здатність територіальної громади - жителів села чи 

добровільного об‟єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 
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селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення 

в межах Конституції і законів України. Що ж до державного контролю за 

діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, то він 

може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб, 

передбачені Конституцією та законами України, і не повинен 

призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у 

здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних 

повноважень
1
. 

Сучасна українська структура адміністративно – територіального 

устрою відстає від моделей територіального управління країн Європи, 

які, в основній своїй масі, провели ці зміни в кінці 80 – х на початку 90 – 

х років минулого століття. Виходячи з нових викликів, які постали перед 

українським суспільством та є результатом демократичної 

трансформації української держави, необхідність реформування її 

адміністративно – територіального устрою є однією з ключових реформ, 

котрі необхідно втілити в найближчі роки. Дана реформа є необхідною 

перш за все для підвищення ефективності функціонування системи 

державного управління через інструменти активізації соціально – 

економічного потенціалу територіальних громад. 

Розглядаючи питання системи органів місцевого самоврядування на 

сучасному етапі розвитку нашої держави вітчизняні дослідники 

відзначають, що прийняття нових законодавчих актів спричинило 

внесення змін до такого концептуального поняття, як «система місцевого 

самоврядування», що знайшло відображення у змінах до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», внесених 5 лютого 2015 р. 

Після доопрацювання до переліку елементів цієї системи віднесено: 

територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, 

селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, 

міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації 

населення
2
. 

Досвід показує, що існують наступні перспективи розвитку 

                                                 
1 Голосніченко І. П. Розвиток місцевого самоврядування та його роль в управлінні 

комунальною власністю / І. П. Голосніченко, Д. І. Голосніченко, Р. О. Денчук // Вісник 

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 
Політологія. Соціологія. Право / НТУУ "КПІ", Ф-т соціології і права. – К., 2016. – № 1 

(13). – С. 128–134. 
2 Офіційний сайт Верховної Ради України, Про добровільне об’єднання територіальних 
громад – Концепція від 05.02.2015 № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19/paran87#n87. 
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місцевого самоврядування у нашій країні. Одним з основних політичних 

чинників цілісності та стійкості будь-яких державних утворень є 

механізм взаємин центру і регіонів. Його регулювання здійснюється за 

допомогою балансу централізованих і децентралізованих засобів. Для 

оптимального балансу централізації та децентралізації влади необхідно 

створити таку модель територіальної організації публічної влади, яка б 

забезпечила максимальну передачу повноважень і відповідальності від 

центру до регіонів, і при цьому відповідала демократичним стандартам 

та не стимулювала сепаратистських тенденцій 

Ураховуючи нетривалий період існування як самостійної держави, 

неконсолідованість українського народу, Україна не готова до 

запровадження федеративної форми державного устрою. Крім того, не 

існує необхідних об‟єктивних причин для запровадження федералізму, 

котрий автоматично не призводить до децентралізації, оскільки 

федерації можуть бути як централізованими, так і децентралізованими. 

У внутрішньополітичному аспекті забезпечення принципу 

територіальної цілісності полягає у гарантіях унітарної політико-

територіальної організації та збалансованості соціально-економічного 

розвитку регіонів, урахування їх історичних, економічних, соціальних, 

екологічних, географічних й демографічних особливостей, етнічних 

і культурних традицій
1
. 

Загалом реформа має здійснюватися у таких напрямах: 

- політичному; пов‟язаному з формуванням інституційних умов 

демократизації цієї сфери, а також із запровадженням регіонального 

самоврядування – наріжного каменя де централізованої держави; 

- інституційному; спрямованому на перебудову структурних 

елементів – організаційних відносин між різними рівнями місцевого 

управління, що пов‟язаний з реформуванням системи територіального 

устрою держави; 

– функціональному; спрямованому на перерозподіл 

функціональних відносин між місцевими, регіональними та 

центральними органами влади на засадах децентралізації та 

субсидіарності
2
. 

Реформування доцільно розпочинати з базового рівня місцевого 

                                                 
1 Репін І. І. Перспективи розвитку системи надання адміністративних послуг органами 
місцевого самоврядування / І. І. Репін, І. В. Молчанова, Я. В. Храпунова // Формування 

ринкових відносин в Україні: зб. наукових праць. - 2014/2. - № 11. - С. 221-226 
2 Долішній М. І. Деякі підходи до розв’язання проблем удосконалення адміністративно-
територіального устрою України / М. І. Долішній, Л. Т. Шевчук // Економіка України. – 

2006. – № 11. – С. 4–41. 
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самоврядування, з його первинної ланки – громади, створюючи саме на 

цьому рівні відповідну інституційно-правову та матеріально-фінансову 

базу. Громада має стати основою локальної влади,головним надавачем 

якісних і доступних публічних послуг. Без цього країна не в змозі 

подолати внутрішню кризу, призупинити глибоку руйнацію віками 

сформованого сільського способу життя, втрату духовних і культурних 

надбань, якими здавна славилося українське село. Громади мають бути 

сформовані на основі соціально-економічної моделі з урахуванням 

політичного, адміністративного, економічного, демографічного 

принципів. 

Вкрай важливо, щоб зазначені реформи, від успішності яких 

значною мірою залежатиме майбутнє України, відбулися як системні 

трансформації, адже не комплексний характер, вибірковість заходів, 

відсутність політичної волі та імітація в чергове призведуть до їх 

поразки та остаточної дискредитації місцевого самоврядування як 

інституту народовладдя на місцях. 
 

 

 

CУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
Сидоренко Л.В., Клімко К.С., студентки 

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова 
 

Діяльність банків та масштаби їх операцій залежать від обсягу 

ресурсів, якими вони володіють. Більшість ресурсів банку формуються 

завдяки залученню коштів. Саме депозитні вклади відіграють важливу 

роль у формуванні ресурсної бази банку і слугують мірилом довіри та 

визнання діяльності банку вкладниками
1
. Світовий досвід переконує, що 

найстійкішим ресурсом для банку є депозити фізичних осіб, за якими 

спостерігається значно менший рух коштів, на відміну від депозитів 

юридичних осіб. Різка девальвація гривні, нестабільний стан банків, 

значна кількість банкрутств негативно вплинули на схильність суб„єктів 

до заощаджень. У банківському секторі склалася критична ситуація, 

коли вкладники, втративши довіру до банківських установ, почали 

забирати гроші з депозитних рахунків, а в умовах кризи це питання стає 

найбільш важливим, адже масове вилучення депозитів значно погіршує 

                                                 
1
 Врублевський О. С. Громадянин і банк: депозитні операції / О. С. Врублевський. – К. : 

ТОВ "ІКЦ Леста", 2010. – 44 с. 
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ліквідність банків.  

Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій у сфері залучення 

коштів клієнтів та здійснення депозитних операцій в банках України. 

Розвиток банківської системи спричинив загострення конкуренції 

між банками за ресурси та ефективні напрями їх розміщення. Це 

призвело до поступового зниження прибутковості банківської 

діяльності. Тепер для успішного функціонування та розширення 

діяльності банківської установи не достатньо залучати кошти за нижчою 

ціною, а розміщувати за вищою, для цього необхідно створювати 

ефективну систему менеджменту банку. Для підтримки своєї 

конкурентоспроможності банки вимушені пропонувати своїм клієнтам 

усе нові послуги, застосовувати різноманітні фінансові ін- струменти та 

розширювати свою діяльність
1
. 

Депозитна діяльність банку на ринку роздрібних послуг – це 

розробка, організація процесу створення та впровадження депозитних 

продуктів для фізичних осіб з метою залучення ресурсів на роздрібному 

ринку. Організація депозитної діяльності банку передбачає: 

 діяльність банку в цілому та його структурних підрозділів; 

 створення та удосконалення організаційної структури банку;  

 розробку нових та удосконалення діючих інструкцій та правил; 

 організацію внутрішньобанківського контролю і роботи 

персоналу;  

 організацію системи планування і мотивації
2
. 

У банківській практиці України для налагодження депозитних 

послуг згідно з вимогами ринкової економіки велике значення має 

розробка і впровадження системи депозитних рахунків. До головних 

елементів цієї системи належать: форми депозитних розрахунків, 

режими здійснення депозитних операцій, порядок розміщення коштів на 

депозитах; умови їх вилучення, встановлення строків зберігання коштів, 

регулювання величини процентних виплат
3
.  

У табл. 1 представлено декілька депозитних програм банків на 

ринку банківських послуг для фізичних осіб із найвищими ставками за 

вкладами у гривні на 01.01.2017 р. 

                                                 
1
 Ковшар А. І. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному етапі / А.І. Ковшар 

// ФінансиУкраїни. – 2011. – № 7. – С. 42–45. 
2
 Шульга Н.П. Банківський контролінг: підручник / Н.П. Шульга. – К: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2011. – 437 с. 
3
 Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку / В. Кириленко / Банківська 

справа. – 2005. – № 2. – С. 42–50. 
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Таблиця 1. Депозитні програми банків із найвищими ставками 

за вкладами на 01.01.2017 р. 

Банк, програма 

Мінімальна 

сума відкриття, 

грн. 

Термін 

розміщення 

коштів 

Виплата 

відсотків 

Ставка, 

% річних 

Альфа банк " 

Строковий депозит" 
3000 

Від 3 до 12 

місяців 

В кінці 

терміну 
17,75% 

ВТБ Банк "VTB 

Конструктор 
200 

Від 3 до 12 

місяців 

В кінці 

терміну 
17,5% 

ГЛОБУС 

"Класичний" 
1000 

Від 1 до 18 

місяців 

Кожного 

місяця 
18-20% 

Ощадбанк "Мій 

депозит" 
200 

Від 1 до 18 

місяців 

Кожного 

місяця 
17% 

Джерело: побудовано авторами на основі1 

 

Отже, на початок 2017 р. на ринку послуг для населення все ще 

можна знайти депозитні програми зі ставками до 20%. Як бачимо, 

незважаючи на уповільнення інфляції і високу ліквідність банківського 

сектора, максимальні ставки по депозитах у гривні з початку 2017 р. є 

досить високими. 

 
Рис. 1. Структура депозитів за строковістю на 01.01.2016 р. 

Джерело: побудовано авторами на основі2 

 

На рис. 1 відображена структура депозитів за валютами. Станом на 

1.01.2016 р. валютна структура загального депозитного портфелю 

                                                 
1
 Журнал "Finance.ua". [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://tables.finance.ua/ru/credit_deposit/deposit#app-tabloid/client=nat&sort=0.1 
2
 Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за 

оперативними даними) за 2014–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua. 
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України на 55% (388,7 млрд. грн.) складалась із гривневих вкладів, а 

45% (316,9 млрд. грн.) становили вклади в іноземній валюті. 

У депозитному портфелі юридичних осіб гривневі вклади 

випереджають обсяг валютних, що пов‟язано з відсутністю валютних 

доходів у більшості юридичних осіб – вкладників і високою часткою 

поточних депозитів.  

Як показує практика, депозитний ринок переживає повільне 

відродження після банківської паніки, викликаної військово-політичною 

невизначеністю, дефолтами банків та девальвацією національної валюти.  

На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що 

ринок депозитних вкладів на сьогоднішній день недостатньо насичений. 

В Україні не дуже активно працює програма довгострокових 

накопичувальних депозитів строком на 10 – 20 років, тобто на такому 

рівні, як це відбувається в розвинених європейських країнах. На сьогодні 

обсяг готівки на руках у населення є досить незначним, і ті комерційні 

банки, які зможуть запропонувати індивідуальним вкладникам більший 

комплекс високоякісних послуг, отримають у своє розпорядження 

додаткові ресурси. В Україні більше користуються попитом 

короткострокові депозити – строком до двох років.  

Сьогодні депозити – це не спосіб заробітку, а швидше засіб 

зберегти те, що є, з найменшими втратами для себе. Хоча при високих 

відсотках заробити також можливо. Згідно з останніми дослідженнями, 

більшість принаймні отримує назад вкладені кошти, навіть якщо втрачає 

на відсотках
1
. 

Для збільшення обсягів залучення коштів на депозитні рахунки 

нелбхідно удосконалити організації депозитних операцій комерційних 

банків, а саме: 

– випуск банками нетрадиційних депозитних інструментів: чекових 

депозитів, банківських векселів; 

– активне використання відсоткової політики як методу 

стимулювання розміщення коштів на різні види депозитів; 

– розширення обсягу строкових депозитів шляхом використання 

коштів спеціального призначення, які знаходяться на рахунках 

підприємств; 

– удосконалення системи страхування депозитів та створення 

достатніх страхових резервів. 

Роздрібні клієнти сьогодні визначені банками основними 

орієнтирами діяльності та джерелами доходів, тому банківські установи 

                                                 
1
 Офіційний сайт НБУ. – Режим доступу :http://www.bank.gov.ua. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 99 

почали більш ретельно вивчати особливості, мотиви та потреби 

роздрібних клієнтів. 

Отже, сьогодні головним завданням для банків є повернення довіри 

вкладників до банківської системи в цілому і до конкретних банківських 

установ. Її вирішення можливе тільки за умов чіткого виконання 

банками договірних зобов'язань. Воно, в свою чергу, забезпечується 

ефективним управлінням ліквідністю та підтримкою достатнього рівня 

капіталізації. Все це є складовою депозитної політики банківських 

установ. 

 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 
Сорговицька Я.Г., аспірантка 

Одеський національний економічний університет 

 

В сучасних умовах господарювання міжбюджетні відносини є 

одним з головних механізмів, що стимулює соціально-економічний 

розвиток країни, сприяє оптимізації державного управління та 

децентралізації. Реформування системи міжбюджетних відносин 

направлене на покращення рівня життя населення та забезпечення 

рівномірного розвитку. 

На сьогоднішній день існує багато варіантів тлумачення поняття 

«міжбюджетні відносини». Згідно з Бюджетним Кодексом України
1
 

термін «міжбюджетні відносини» трактується, як відносини між 

державою, Автономною Республікою Крим та територіальними 

громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими 

ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених 

Конституцією України та законами України.  

І. Волохова характеризує міжбюджетні відносини – як відносини 

між ланками бюджетної системи України, пов‟язані з перерозподілом 

бюджетних коштів з метою збалансування обсягів видатків органів 

влади різних рівнів
2
. 

На сьогоднішній день існує безліч тлумачень поняття 

                                                 
1 Закон України «Бюджетний кодекс України» від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний 

ресурс] // сайт Верховної Ради України - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua. 
2 Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку. – Одеса: Атлант, 2010. – с. 233. 
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«міжбюджетні відносини» і його ширина залежить від етапу розвитку 

бюджетних відносин в країні. Міжбюджетні відносини – це система 

відносин між рівнями влади які направленні на розподіл та перерозподіл 

дохідних джерел у відповідність до обсягів видаткових зобов‟язань та 

законодавчо покладених функцій.  

Основною формою міжбюджетних відносин в Україні є 

міжбюджетні трансферти. Нова система міжбюджетних відносин 

базується на принципово новому механізмі горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності територій, складовими якого є 

базова та реверсна дотації. 

Базова дотація - трансферт, що надається з державного бюджету 

місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій.  

Реверсна дотація - кошти, що передаються до державного бюджету 

з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій. 

Необхідність формування ефективної системи міжбюджетних 

трансфертів зумовлене необхідністю подолання асиметрії 

територіального розвитку. 
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Частка трансфертів у доходак місцевих бюджетів %

Рис. 1. Динаміка перерахування міжбюджетних трансфертів з 

державного бюджету до місцевого, за січень-вересень 2011-2016 рр. 
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З рисунку 1 ми бачимо відмінність в структурі міжбюджетних 

трансфертів в січні-вересні 2016 та 2015 роках в порівнянні з 

відповідним періодом 2010-2014 рр. Також слід відмітити, що в січні - 

вересні 2016 році частка міжбюджетних трансфертів в доходах 

зменшилась з 57,4% до 52,9% по відношенню до січня – вересня 2015 

року. 

Особливістю міжбюджетних відносин у 2015-2016 рр. є їх нова 

модель, що полягає у скасуванні дотації вирівнювання (вилучення) і 

запровадження базової (реверсної) дотації, а також освітньої субвенції, 

субвенції на підготовку робітничих кадрів, медичної субвенції, субвенції 

на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру.  

Цими змінами впроваджено механізм, за якого держава шляхом 

надання спеціальних трансфертів (субвенцій) повністю бере на себе 

відповідальність щодо фінансового забезпечення поточних видатків 

установ медичної та освітньої сфери, що належать до повноважень 

місцевих бюджетів і складають значний обсяг у їх видатках. 

До основних проблем міжбюджетних відносин можна віднести 

наступні: – дефіцит надходжень до місцевих бюджетів так, як 

формування місцевих бюджетів відбувається на недосконалій податковій 

базі; – місцеві податки займають малу частку у загальних доходах, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів; - 

суб‟єктивний підхід в процесі розподілу трансфертів; - не врахування 

потреб громад у процесі їх обрахунку і недостатність прав щодо 

визначення їх обсягів; - недостатнє стимулювання розвитку депресивних 

територій та державної підтримки місцевого і регіонального розвитку в 

цілому. 

На сьогоднішній день залишається актуальною проблема 

залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів. Для 

цього на нашу думку необхідно впроваджувати окремі елементи моделі 

бюджетного федералізму, це дасть можливість місцевій владі 

врегулювати власну дохідну частину. В процесі реформування системи 

бюджетного регулювання велике значення має ефективне реформування 

системи місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальна 

реформа повинна забезпечити фінансову децентралізацію, делегування 

повноважень від центральної влади регіонам, закріплення за ними 

достатньої кількості джерел власних фінансових надходжень, головну 

частину яких має забезпечити оновлена система місцевого 

самоврядування.  
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MECHANISM OF BANK LIQUIDITY MANAGEMENT 
Sukach O., Ph.D in Economics 

Eastern University of Economics and Management 

 

The concept of «management liquidity» means the aggregate of 

approaches and methods, by which diagnostics and planning of liquidity is 

carried out with the achievement of optimum correlation between assets and 

liabilities in volumes, terms, currencies, that enable bank to avoid the risk of 

the unbalanced liquidity
1
.  

Efficiency of the management process of the bank liquidity consists in 

combination of income maximization with the obligatory observance of 

liquidity norms on condition of a bank ability to quickly adapt to the changes 

of environment without a risk of a substantial loss of liquidity. The process of 

liquidity management is a structurally functional integrity, which is constantly 

under the market environment constantly influenced by internal and external 

factors. 

It is necessary to single out in the system of liquidity management the 

managing one (that is a subject), determined by the general organization of 

management, and controlled subsystems (an object). The management of a 

bank, which by the various forms of administrative influence carries out 

purposeful influence on an object, can be a management subject. The 

management objects of bank liquidity are: the volume of liquid facilities, the 

structure of assets and liabilities of a bank determining the liquid position and 

the risk of liquidity.  

The functional subsystem of management of bank liquidity is presented 

by the financial planning in accordance with which priority directions of 

perspective development of a bank establishment are determined.  

Thus, it should be noted that there is a necessity to subdue given in 

figure 1 subsystems to a special purpose subsystem after which accordingly 

the purpose and tasks of a process of bank liquidity management are 

determined.  

The analysis of bank liquidity is determined as a process of research of 

indices of bank liquidity in dynamics with the purpose of exposure of 

deviations from the planned or normative values and determination of 

influence of the received rejections on bank activity takes an important place 

in the process of the bank liquidity management.  

The analysis is the instrument of process of management liquidity, by 

means of which the analysis conclusions are grounded, the foundation is 

                                                 
1
 Management of commercial banks liquidity. [Text]. Access mode: http: 

//ufin.com.ua/analit_mat/sdu/079.htm.  
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created for the acceptance by bank management of correct administrative 

decisions, and also, which in an aggregate with other elements enables to 

conduct financial analysis with subsequent conclusions about current and 

future financial firmness of a bank, efficiency and riskiness of bank activities. 

In the system of the bank liquidity management it is expedient to select 

levels: strategic, tactical and operative. For each of them there is a 

characteristic specific subject, management object, informative and 

organizational subsystems. Functioning subsystems join this very system and 

they include planning, control, adjusting and analysis. An important moment 

also is forming of subsystem of providing which operates on the basis and in 

the aggregate of the informative, normative, technological and stuff providing. 

Analyzing levels of liquidity management, the strategic level of management 

should be paid special attention to, the purpose of which is providing the 

ability of a bank to keep liquidity, that is long-term liquidity management. A 

long-term liquidity management is the balance of assets and liabilities taking 

into account sufficienty of capital base in relation to absorption of present in 

the process of activity risks
1
.  

In its turn, a strategic liquidity management must be conducted after a 

certain general strategy of a bank and be based on selected general approaches 

and principles in relation to the management of assets and liabilities. General 

business strategy includes a general bank policy in which a purpose and task 

are determined in relation to the management of bank liquidity.  

The maintainance of a certain part of assets in a highly liquid form for 

providing of certain level of liquidity includes the tactical level of 

management. This part can be enough large, but not make a profit, or its size 

can inflict the loss to a subject of economy.  

Choice of rational sources of facilities with daily control in their 

necessity with simultaneous addition for acceptance of the grounded 

administrative decisions, also efficiency of distributing of present facilities 

according to directions of bank activity are complemented by the subsystems 

of operative liquidity management.  

In the conditions of the establishment activity among plenty of risks 

there arises the necessity of support of a bank financial stability through the 

maximally effectively organized and concerted system of bank organs of 

managements capable in good time and correctly of adopting administrative 

decisions and their implementing of the effective, in certain market 

conditions, system of risk management.  

                                                 
1
 Financial mechanism of management of bank liquidity [Text]. Access Mode: 

dspace.uabs.edu.ua-handle/123456789/5357. 
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The process of bank liquidity management should attract such functional 

and structural subsections of bank as: a higher organ of management, 

supervisory, executive and control authorities, functional subsections.  

The offered scheme of the organizational structure of bank liquidity 

management includes all of the subsections, accountable for a process 

managements liquidity. Composition of components of this structure can 

differ in different banks depending on a specific and scales of their activity, 

and also from the size of bank, pattern of ownership, specialization, culture of 

organization and others like that.  

Liquidity management foresees the implementation of the following 

functions: satisfaction of demand on credit resources; implementation of 

requirements on deposit operations; limitation of unprofitable sale of assets; 

optimization of cost of the attracted resources at the financial market; 

optimization of bank income transactions and general profitability of bank.  
 

 

 

ТЮТЮНОВИЙ АКЦИЗ: РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Тростянська К.М., асистент  

Мушин І.М., студентка 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
 

Поняття акциз означає певну націнку на товари, від яких людям 

важко відмовитися: продукти масового споживання, такі як парфумерія, 

автомобілі, паливо, коштовні метали, тютюн, алкогольні напої та інші. 

Сума акцизу включається в ціну товару та підлягає сплаті в державний 

чи місцевий бюджет. В Україні за підсумками 2016 року цей збір – 

другий за обсягом серед податків, становить 21% податкових 

надходжень до державного бюджету (розраховано за 
1
).  

Найбільша частка надходжень від підакцизних продуктів в 

структурі акцизів за 2016 рік належить пальному (42%), друге місце 

посідає тютюн (37%), потім алкогольні напої (14%), електроенергія (4%) 

та транспортні засоби (3%) (рис.1). 

Аналіз даних за 2005-2016 роки, які розміщені на сайті 

Міністерства фінансів України, дав підстави для таких висновків:  

– у 2008–2010 роках акцизи на тютюн були основним джерелом 

росту надходжень від акцизного податку, згодом вони поступилися 

                                                 
1 Звіт про виконання Зведеного бюджету України за січень-грудень 2016 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua 

/main/uk/doccatalog/list?currDir=349925. 
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паливно-мастильним матеріалам. Так, основною причиною зростання 

загального акцизного збору за 2014 рік на 23 % (8,4 млрд. грн.) стало 

збільшення надходжень від акцизного податку на пальне, які зросли в 

майже 2 рази (на 7,6 млрд. грн.); 

– незважаючи на досить значне зростання акцизних ставок на 

сигарети (на 40 %), надходження в бюджет від акцизного податку на 

тютюн піднялися лише на 1,1% (190 млн. грн.). 
14%

37%

3%
4%

42%

Алкоголь

Тютюн

Транспортні засоби

Електрична енергія 

Пальне

 
Рис. 1. Структура акцизу у 2016 році (розраховано за

1
) 

 

Чому ж, попри зростання ставок, збільшення надходжень до 

бюджету незначне? Ми обрали тютюн, щоб на його прикладі спробувати 

розібратися в цьому питанні.  

Найбільш очевидною причиною вважається контрабанда та 

фальсифікат, проте є низка нюансів, що не пояснює диспропорційність 

надходжень до бюджету та податкової ставки: по-перше, спостерігалося 

зниження обсягів виробництва (з 2008 року по 2016 рік з 130 млрд. шт. 

до 98,2 млрд. шт.); по-друге, внаслідок девальвації гривні та зниження 

ціни на українські цигарки, частка нелегального ринку тютюну 

знизилася з 8,5% до 5,6 % загального споживання
2
. А, отже, контрабанда 

не є основною причиною «зникнення» потенційних доходів. 

Щодо причин контрабанди підакцизних товарів, можна виділити 

такі: 1) вартість продукції у ЄС набагато вища, ніж в Україні; 2) 

недостатній контроль на кордоні та корупція.  

                                                 
1
 Звіт про виконання Зведеного бюджету України за січень-грудень 2016 року 

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

/main/uk/doccatalog/list?currDir=349925. 
2 Виробництво основних видів промислової продукції в Україні [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/pr/prm_ric 

/prm_ric_u/vov2005_u.html 
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На жаль, наявних офіційних числових даних щодо тютюнової 

контрабанди не достатньо для оцінки її масштабів. Загальний обсяг 

контрабанди за 2016 рік збільшився в 2,5 рази порівняно до 2015 року, 

причому в основному контрабанда націлюється на Європу. За 2015 рік 

було зареєстровано 1673 випадки контрабанди на кордоні Україна-ЄС (в 

середньому 5 випадків за день)
1
. За даними, оприлюдненими Інтерполом 

на міжнародному форумі ЄС, через Україну до інших держав нелегально 

потрапляє близько 7 млрд. сигарет щороку; така кількість цигарок 

приносить злочинцям до 50 млрд. доларів прибутку щороку ³. 

До 17.01.2012 р. в Україні передбачалась кримінальна 

відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, а з 2012 року за це 

порушення існує лише адміністративна відповідальність. Проект Закону 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

криміналізації контрабанди підакцизних і контрафактних 

товарів(продукції) у великих розмірах №2840 від 14.05.2015 р., що 

слухався на 2 сесії VIII скликання, був включений до порядку денного 

6 сесії VIII скликання 21.02.2017 р. і згодом відправлений на 

доопрацювання 
2
. 

Підсумовуючи вищезгадане, зазначимо, що для збільшення обсягів 

надходжень до бюджету від підакцизних товарів (зокрема, цигарок) 

необхідно:  

1) зменшити обсяги контрабанди;  

2) збільшувати ставки оподаткування. 

Для зменшення рівня контрабанди підакцизних виробів в Україні, 

на наш погляд, необхідне: 1)посилення відповідальності за контрабанду 

(в т. ч. кримінальної); 2) ліквідація економічного зиску від заняття 

контрабандою; 3) підвищення специфічної ставки акцизного податку до 

європейського рівня. 

Міністерство фінансів пропонує у 2017-2020 роках щороку 

піднімати ставку на 7%, проте експерти не погоджуються і вважають, що 

специфічну ставку та мінімальне акцизне податкове зобов‟язання 

необхідно щороку збільшувати на 30% до 2022 р, а адвалорну ставку – 

на 2%. В цьому випадку мінімально акцизне податкове зобов‟язання 

буде 90 євро у 2023 році (2500 грн. за 1000 сигарет), таким чином у 

                                                 
1 Онищенко Т. Як подолати залежність українців від тютюнової контрабанди 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/11/28/ 

yak_podolaty_zalezhnist_ukraintsiv_vid_tyutyunovoi_kontrabandy_996567. 
2 Постанова Верховної Ради України «Про порядок денний шостої сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання» від 21.02.2017 р. № 1852-VIII [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1852-viii. 
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довгостроковій перспективі наші акцизи будуть гармонізовані із 

податками країн ЄС
1
. Крім того, за експертними оцінками, навіть при 

скороченні вітчизняного тютюнового ринку до 40 млрд. сигарет (завдяки 

скороченню контрабанди сигарет та зменшенню споживання тютюну), 

річні надходження до бюджету перевищать 100 млрд. грн.
2
 

 

 

 

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

МЕТОДОМ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ 
Чорний А.Ю., к.е.н., доцент 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Для оцінювання стану банківського сектору та дослідження його 

взаємозв‟язків з монетарними показниками та реального сектору 

можливі два підходи: 

- вибір найбільш важливих з теоретичної точки зору показників і 

створення моделей на їх основі; 

- отримання інтегральних оцінок фінансового, банківського і так 

далі секторів і дослідження їх взаємозв‟язків з показниками монетарного 

та реального сектору. 

Перший підхід дозволяє використати тільки обмежений обсяг 

наявної статистичної інформації, і таким чином зменшує якість 

отриманих висновків. 

Другий підхід дозволяє використовувати майже усю наявну 

статистичну інформацію, що представляє розвиток досліджуваного 

сектору, але висуває ряд нових проблем, зокрема взаємної кореляції 

досліджуваних змінних, неможливості одночасного оцінювання моделей 

із значним числом параметрів. 

Це зумовлює потребу впровадження нового методологічного 

підходу до моделювання значної кількості взаємопов‟язаних показників 

фінансового сектору та монетарних показників. 

Нами пропонується вирішення сукупності вищезазначених питань 

на основі розроблення індексу стану банківського сектору, як спільного 

компонента кількох фінансових показників. 

                                                 
1
 Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за 

оперативними даними) за 2014–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua. 
2 Сай-Боднар Л. Тютюнові акцизи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90010328. 
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Загальний компонент охоплює найбільшу варіацію змінних і 

звичайно інтерпретується як індекс фінансового стану. Перевагою цього 

підходу є узагальнення великого інформаційного масиву в окремий 

показник (в різних джерелах узагальнюється від 13 до понад 200 

показників). Дослідження за цим методом включають Індекс 

фінансового стресу банку Сент Луіс ФРС
1
, індексу Бундесбанку

2
. 

Виділення цих загальних компонент здійснюється методом головних 

компонент. 

В цьому випадку індекс визначається як перша виділена головна 

компонента, а вплив кожної змінної є її навантаженнями на цю виділену 

компоненту.  

Значення компонент визначається, виходячи з їх зв‟язку з 

первинним стандартизованими ознаками Z = AG, звідки 

ZAPC
1 , 

де PC – виділена головна компонента, A-1 – обернена матриця 

факторних навантажень головних компонент. 

В загальному випадку забезпечується значення середньої величини 

компоненти рівне 0 та дисперсія, яка дорівнює 1. Знаки (+ або –) 

показують, перевищує чи ні значення компоненти кожної одиниці 

сукупності середнє значення. 

На основі критичного аналізу літературних джерел, було 

сформовано сукупність показників, що можуть представляти стан 

банківського сектору, загальною кількістю з 33 показників. Показники 

банківського сектору було додатково поділено на групи за тим змістом, 

який вони представляють, а саме: валютного ризику, кредитного ризику, 

ризику ліквідності, масштабу діяльності банківської системи та її 

ефективності. 

В ході дослідження використовувалися квартальні дані (в разі 

потреби перетворені у квартальні шляхом агрегування, або визначення 

середніх значень за період - для відсоткових ставок) отримані як з сайту 

НБУ, так і Державної служби статистики за період з останнього кварталу 

2005 року по кінець 2015 року
3
, загальною кількістю спостережень у 41 

квартал. 

                                                 
1 St. Louis Fed’s Financial Stress Index), Індекс фінансових умов банку Чікаго ФРС (Chicago 

Fed National Financial Conditions Index. 
2 Deutsche Bank). (Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F., Schoenholtz, K., and Watson, M. (2010), 

“Financial Conditions Indexes: A Fresh Look After the Financial Crisis,” National Bureau of 

Economic Research Working Paper No. 16150. 
3 Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm. 
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Використані дані попередньо були сезонно скориговані за 

допомогою процедури Census X12 та прологарифмовані.  

Для аналізу динамічних рядів важливим є питання щодо їх 

стаціонарності, під якою розуміють незмінність в часі математичного 

сподівання, дисперсії та коваріації часового ряду. Вимога стаціонарності 

є необхідною для усунення можливих помилкових кореляцій між 

показниками
1
 . 

Результати перевірки сукупності змінних на наявність одиничного 

кореня за допомогою таких тестів як розширений тест Дікі-Фуллера, 

Філіпса-Перрона та тесту KPSS показали, що більшість показників є 

інтегрованими першого порядку, окрім відсоткових ставок, які є 

стаціонарними змінними у досліджуваному періоді. 

Нестаціонарні показники були приведені до стаціонарного виду 

шляхом взяття перших різниць їх спостережень. 

Проведені обчислення показали, що перша компонента має власне 

значення 7,85 і пояснює частку у 23,8 % варіації показників діяльності 

банківської системи і має достатні навантаження (кореляції) з 

показниками з усіх груп. Таким чином вона достатньою мірою 

представляє стан банківського сектору. 

Динаміка іі значень за кварталами наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка оцінки стану банківського сектору 

 

Динаміка оцінок вказує на погіршення стану на початку 2008 і 2014 

років та суттєве погіршення у І-му кварталі 2015 року.  

Таким чином при застосуванні методу головних компонент можна 

побудувати новий показник (індекс) стану банківської системи, який 

                                                 
1 Лук’яненко І. Г. Сучасні економетричні методи в фінансах / І. Г. Лук'яненко, 

Ю.О. Городніченко / [Текст]. – К.: Літера, 2003. – 348 с., с. 348 
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буде звільнений від суб‟єктивної оцінки, спиратися на велику кількість 

факторів, а також мати математико-статистичне обґрунтування. 

Напрямами подальших досліджень є оцінювання стану 

банківського сектору на основі усіх виділених компонент та отримання 

узагальнюючих оцінок методами факторного аналізу.  

 

 

 

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
Яценко М.В., к.е.н., доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Розвиток аграрного виробництва як першочергове завдання 

української економіки залежить від фінансового забезпечення його 

операційної та інвестиційної діяльності. Світовий досвід показує на 

неспроможність даної галузі до самофінансування, а державний бюджет 

надає лише часткову допомогу. Необхідним є виявлення внутрішніх і 

залучення зовнішніх джерел капіталовкладень. 

Проблеми фінансування аграрного сектора постійно знаходяться в 

центрі уваги дослідників, зокрема О.Є. Ґудзь, М.Я. Дем‟яненка, 

А.А. Дєнисенка, С.Д. Іваницької, М.В. Калінчика, С.М. Колотухи, 

М.Й. Маліка, К.М. Мельника, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, П.А. Стецюка 

та інших вчених. Однак дана проблема потребує подальшого її вивчення 

й розв‟язання. 

Особливо гостро стоїть питання фінансування навесні. За 

висновками експертів, для успішного проведення весняно-польових 

робіт 2017 року необхідно понад 20 млрд. грн. Такої суми коштів селяни 

не мають, тому й використовується застаріла техніка, яка морально і 

фізично непридатна для забезпечення високих вимог, які ставлять 

сьогодні перед сільським господарством. Аграрне виробництво нині 

існує в умовах тотального дефіциту фінансових ресурсів. Одним із 

джерел їх поповнення є банківські кредити. Практика показала, що 

обсяги кредитування галузі мають тенденцію до зростання. За 

статистикою, кожна одинадцята банківська позичка іде на потреби 

сільського господарства.  

Не зважаючи на високі ризики, кредитування українськими 

банками агропромислового комплексу активно зростає, оскільки галузь є 

досить кредитомісткою. За даними НБУ, обсяги кредитів, залучених 

сільськогосподарськими й переробними підприємствами, зросли з 400 

млн. грн. у 1999 р. до 24,3 млрд. грн. у 2016 р., тобто більше ніж у 60 
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разів. При цьому кількість підприємств, які використовували кредити, 

зросла на 23% і нараховує 13,4 тисяч юридичних осіб. У 2015 році мало 

місце зниження кредитного попиту, оскільки господарства намагаються, 

у більшості випадків, брати пільгові кредити. Стримуючими факторами 

в кредитуванні є високі кредитні ставки, наявність додаткових 

«прихованих» витрат позичальника, завищена вартість забезпечення. 

В той же час комерційні банки неохоче надають селянам кредити за 

відсутності у них необхідної застави. Під майбутній урожай банки не 

часто кредитують через відсутність інституцій управління ризиками. В 

зарубіжних країнах майбутній врожай є поширеною заставою 

кредитування: у випадку несприятливих погодних умов збитки 

покривають страхові компанії, захист від цінових коливань забезпечує 

страхування цін або біржове хеджування. Створення на Україні умов для 

розвитку системи страхування та біржової діяльності сприятиме 

покращенню фінансування і зокрема банківського кредитування 

аграрного сектору. 

Не зважаючи на суттєве збільшення кредитів, потреби аграріїв у 

позичкових коштах не забезпечуються в необхідному обсязі. 

Короткостроковими ресурсами сільгоспвиробники забезпечені сьогодні 

на 50%, довгостроковими кредитами – на 3%. 

Крім банківських установ кредитуванням сільськогосподарського 

виробництва займаються й постачальники ресурсів: техніки, паливно-

мастильних матеріалів, добрив, засобів захисту рослин тощо. Як 

правило, надаються ресурси під заставу майбутнього врожаю, тобто за 

комерційним кредитом. При всій очевидній вигідності таких 

партнерських стосунків вони не часто використовуються і, в першу 

чергу, через небажання постачальників. Аграрне виробництво є 

ризикованою галуззю, тому імовірність неотримання постачальниками 

коштів в окремих випадках є високою. Працюють по комерційному 

(товарному) кредиту тільки з надійними покупцями, які заслуговують 

довіри і з якими налагоджена тривала співпраця. Даний кредит у різних 

випадках може надаватися на різний термін (від декількох днів до 

декількох місяців) і на різних умовах його оплати. Одні постачальники 

використовують безоплатний (безвідсотковий) кредит, інші стягують 

винагороду. Остання може бути виражена відсотком річних від суми 

дебіторської заборгованості (на рівні банківського кредиту), або 

компенсацією витрат постачальника, пов‟язаних з проведенням ним 

контролю над покупцем і сприйняття заходів по поверненню боргу 

(регулярні поїздки в господарство, обстеження його полів, контроль за 

господарською діяльністю тощо). 
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Поряд з кредитуванням ще одним результативним фактором 

розвитку агропромислового виробництва у нинішніх умовах є залучення 

зі сторони інвестицій як спосіб підвищення ефективності громадського 

виробництва. Для цього належить виявити інвесторів, які мають кошти і 

зацікавлені у вкладенні їх у сільське господарство. Варто підкреслити, 

що інвестори зацікавлені вкладати кошти у ті господарства, які зберегли 

свою крупнотехнологічну цілісність і мають багатогалузевий характер 

розвитку. Оскільки великотоварні підприємства не складають переважну 

більшість аграрного сектору, залучення сторонніх інвестицій не може 

бути основою фінансування галузі. 

Тому, в ближній час, сільгоспвиробники за основне джерело 

фінансових, ресурсів господарської діяльності можуть розглядати лише 

власні зусилля. Проте, як показало проведене нами дослідження, без 

державної підтримки галузі зробити це досить складно. Дієве державне 

регулювання аграрного ринку, направлене на розвиток сільського 

господарства, сприятиме посиленню конкурентоздатності всіх 

представників агропромислового комплексу. 

 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 113 

СЕКЦІЯ 4 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ 
 

 

KONTROLA ADMINISTRACYJNA PRZEDSIĘBIORCY 

PROWADZĄCEGO APTEKĘ 
Stych Marek, dr n. prawnych 

Аkademia im. J. Długosza w Częstochowie, Polska 

 

Celem naukowym jest dokonanie analizy regulacji prawnych podmiotów 

gospodarczych prowadzących apteki. Rodzaj kontroli, jej zakres należą do 

zadań szczególnej inspekcji jaką jest Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. 

Artykuł odpowiada na następujące pytania badawcze: Jakie formy kontroli są 

dopuszczalne wobec przedsiębiorców prowadzących apteki ?. Jaki zakres 

kontroli dopuszczają przepisy prawa w odniesieniu do prowadzonych aptek.  

Metody badań. W artykule zastosowano metodę prawno-dogmatyczną - 

obejmuje ona głównie analizę i wykładnię poszczególnych rozwiązań 

prawnych. Niezbędne jest tu również dokonanie językowo–logicznej analizy 

aktów prawnych w celu ustalenia ich znaczenia, interpretacji i wreszcie 

usystematyzowania badanych aktów prawnych.  

Zasadne jest również odniesienie do metody analizy i krytyki literatury 

przedmiotu, która zostanie zastosowana jako metoda uzupełniająca. Ten etap 

badań będzie polegał na zgromadzeniu dostępnej literatury przedmiotu w 

zakresie badanej problematyki (kontroli aptek), a następnie przeprowadzenia 

analizy treści. Całość zostanie zakończona przedstawieniem wniosków i uwag 

krytycznych. 

Analiza przepisów. Do jednych z podstawowych zadań Państwowej 

Inspekcji Farmaceutycznej należy kontrolowanie aptek i punktów aptecznych. 

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z regulacjami prawnymi Ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1
 oraz Ustawy z dnia 6 

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
2
 Szczegółowe unormowania zostały 

zawarte w aktach wykonawczych: rozporządzenie Ministra Zdrowia w 

sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki z dnia 18 października 

2002 r.
3
 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 

wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30 września 

2002 r
4
. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia 

                                                 
1 tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829. 
2 tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2142. 
3 Dz. U. Nr 187, poz. 1565. 
4 Dz. U. Nr 171, poz. 1395). 
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wydanego przez organ zezwalający – czyli przez Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego.  

Ustawa wyróżnia trzy rodzaje kontroli
1
: 

- planowe – umieszczone w planie kontroli, przeprowadzane w celu 

potwierdzenia spełniania obowiązków wynikających z ustawy; 

- sprawdzające – przeprowadzane w celu skontrolowania wykonania 

działań naprawczych; 

- doraźne – przeprowadzane w przypadku powzięcia uzasadnionego 

podejrzenia o uchybieniach kontrolowanego, powodujących zagrożenie dla 

jakości, bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności produktów leczniczych i 

wyrobów medycznych. 

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie 

uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art. 99 ust. 1 ustawy Prawo 

farmaceutyczne)
2
. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub 

stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (art. 99 ust. 2 ustawy)
3
. 

Podmiot obowiązany jest do podania organowi aktualnych danych co do 

prowadzonej działalności w formie apteki. Jednocześnie jest zobowiązany do 

zgłaszania organowi zezwalającemu wszelkich zmian danych określonych w 

zezwoleniu oraz w złożonych dokumentach. Dotyczy to również zmiany na 

stanowisku kierownika apteki. Ponadto kierownik apteki ma obowiązek 

zgłaszania zmian osobowych personelu fachowego apteki.  

Kolejne zagadnienie to zakres kontroli
4
. Obejmuje on zgodnie z ustawą i 

rozporządzeniami, przede wszystkim aktualny urzędowy wykaz leków, 

dopuszczonych do obrotu w Polsce, uaktualniany i wydawany raz w roku. 

Apteka powinna także posiadać obowiązujące akty prawne regulujące obrót 

                                                 
1 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 13 stycznia 2016 

r., VI SA/Wa 1881/15 – Teza: Wartość dowodowa protokołu kontroli działalności gospodarczej; 

definicja pojęcia „rękojmia należytego prowadzenia apteki”; obowiązek dawania rękojmi 
należytego prowadzenia apteki przez cały okres jej prowadzenia, Legalis. 
2 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2013 r., II GSK 1256/12 – Teza: 

Apteka jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka przedsiębiorstwa w kontekście zakazu 
równoczesnych kontroli działalności przedsiębiorcy, Legalis; 

Chróścielewski W., Glosa do wyroku NSA z 26.06.2008 r. II GSK 201/08. [Dot. zezwolenia na 

prowadzenie punktu aptecznego; odpowiedniego stosowania przepisów o zezwoleniu na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 11, poz. 117 a.  
3 Zob. Stych M, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, cz. II, wyd. Edytor.org, Częstochowa-

Tczew 2013; 
Michnicka B., Glosa do wyroku NSA z 21.09.2011 r. II GSK 871/10. [Dot. zmiany treści 

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej], „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 9, 

s. 93-104. 
4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016 

r., VI SA/Wa 1207/15, Legalis. 
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lekami. Obowiązek dotyczy również posiadania dwóch farmakopei – polskiej 

i unijnej - które zawierają opis wszystkich substancji recepturowych. Kontrola 

dotyczy także książki ewidencji pracowników, która powinna być 

uaktualniana. Zawiera ona dane wszystkich pracowników apteki, włącznie z 

imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, numerem i datą dyplomu 

oraz nazwą ukończonej uczelni, numerem i datą wydania zaświadczenia o 

prawie wykonywania zawodu, odbyciem rocznej praktyki i stopniami 

specjalizacji. W aptece odbywają również praktyki studenci, stażujący 

technicy farmaceutyczni i magistrzy. Każda z tych osób powinna znaleźć się 

w ewidencji apteki, a także komplet dokumentów towarzyszących praktykom 

lub stażowi: pozwolenie na prowadzenie praktyki lub stażu, wydawane przez 

Izbę Aptekarską, pozwolenie z dziekanatu uczelni, na którą uczęszcza 

praktykujący student. 

W świetle prawa polskiego apteka jest placówką ochrony zdrowia 

publicznego, w której osoby posiadające kwalifikacje świadczą usługi 

farmaceutyczne polegające przede wszystkim na wydawaniu produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielaniu o nich informacji. 

Analiza aktów prawnych oraz literatury przedmiotu pozwala na wysnucie 

wniosku, iż Inspekcja farmaceutyczna ma za zadanie zagwarantować 

pacjentom dostęp do produktów leczniczych znajdujących się w legalnej 

ofercie przedsiębiorcy prowadzącego aptekę. Na jakość produktów 

leczniczych mają wpływ warunki w jakich przedsiębiorca wytwarza je (leki 

recepturowe i apteczne) oraz warunki ich przechowywania w magazynach 

aptek, punktów aptecznych. 

 

 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І 

ВИТРАТ БАНКІВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
Білорусець Л.М., к.е.н., старший викладач 

Хмельницький національний університет 

 

Основним елементом поповнення капіталу банку є прибуток, який 

розраховується як різниця між доходами та витратами. 

Достовірність фінансової звітності банку забезпечується 

правильністю бухгалтерського (фінансового) обліку доходів і витрат і 

досягається за допомогою принципів, таких як нарахування та 

відповідність. Розглянемо детальніше ці принципи в даній статті. 

Актуальність теми зумовлена важливістю принципу нарахування, 

який є основоположним принципом побудови міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності банками, а 
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також через недостатній рівень теоретичної розробки цієї проблеми. 

Дослідженням даного питання займались як вітчизняні вчені – 

Ф. Ф. Бутинець, Л.М. Кіндрацька, А.М. Мороз, М.В. Кужельний, 

В.В Сопко, так і зарубіжні вчені – К. Друті, Т. Скоуна та інші. 

Метою є визначення загальних правил принципу нарахування, а 

також виділення переваг обліку доходів і витрат за цим методом. 

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення 

активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення 

власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків 

акціонерів)
1
 . 

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 

вилучення чи розподілу власниками). 

Дохід визнається при збільшенні активів чи зменшенні зобов‟язань, 

що призводить до зростання власного капіталу, якщо оцінка доходу 

може бути вірогідно визначена. Це означає, що визнання доходу 

відбувається одночасно з визнанням зростання активу або зменшення 

зобов‟язання.  

Витрати визнаються в обліку, коли існує ймовірність зменшення 

майбутніх економічних вигод, пов‟язаних з вибуттям активів чи 

збільшенням зобов‟язань і це можливо достовірно оцінити. 

Витрати включаються до Звіту про фінансові результати в тому 

періоді в якому було визнано дохід, для отримання якого були і понесені 

ці витрати. Фінансовий результат діяльності банку є різницею між 

доходами і витратами: якщо доходи перевищують витрати – прибуток, 

якщо ж спостерігається протилежна ситуація, то в банку виникають 

збитки. 

Визнані банком доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та 

відповідності. 

Принцип нарахування передбачає, що доходи і витрати 

відображають у бухгалтерському обліку на час їх виникнення, а не на 

час надходження або сплати грошей, тобто обліковують у періоді, до 

якого вони належать. А принцип відповідності – для визначення 

результату звітного періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду 

з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. 

Правильне застосування вказаних принципів дає можливість 

                                                 
1 Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / 

І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. 
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достовірно визнати і порівняти суму доходу і відповідних витрат 

кожного звітного періоду. 

Основною вимогою до фінансової звітності банку в розрізі доходів і 

витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим 

(визнаним) витратам, які здійснюють з метою отримання таких доходів 
1
. 

Принцип нарахування ґрунтується на таких загальних правилах. 

1) доходи визнаються в тому періоді, коли вони зароблені; 

2) витрати визнаються за той період, в якому вони були понесені; 

3) період, коли фактично було отримано гроші (дохід) або сплачено 

грошові кошти (витрати), до уваги не береться. 

Найважливіша перевага обліку за методом нарахування – це 

приведення до відповідності доходів та витрат, завдяки чому фінансова 

звітність відображає реальні результати фінансово-господарської 

діяльності банку. Отже, принцип нарахування впливає на фінансову 

звітність: 

– операції та події визнаються в мiру того, як вони проводяться або 

відбуваються; 

– право на отримання грошових коштiв або інших фінансових 

ресурсів визнається як актив у балансовому звіті; 

– зобов‟язання зі сплати грошових коштів або надання послуг 

визнаються як зобов‟язання в балансовому звіті; 

– доходи та витрати у звіті про фінансові результати визнаються за 

відповідний період. 

Метод нарахування ґрунтується на двох концепціях: концепція 

визнання доходу та концепція відповідності, яка полягає ось у чому: 

– якщо грошові кошти отримано в попередній період, доходи 

визнаються з відстрочкою; зобов‟язання, що являє собою доходи 

майбутніх періодів, вноситься до балансового звіту; 

– якщо грошові кошти отримано у наступному обліковому періоді, 

то доходи визнаються в тому періоді, в якому вони зароблені. 

Нарахована сума доходів як актив вноситься до балансового звіту, а 

доходи визнаються у звіті про фінансові результати. 

Концепція відповідності дає змогу з‟ясувати, які видатки треба 

визнати як витрати звітного періоду. При цьому грошові кошти, сплачені 

протягом звітного періоду, є витратами майбутніх періодів і 

обліковуються як актив у балансовому звіті; витрати, що фактично 

понесені у поточному періоді, але будуть сплачуватися в наступних 

періодах, обліковуються у балансовому звіті як зобов‟язання, а водночас 

                                                 
1 Кіндратська Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. – Вид. 2-ге, доп. і 

перероб. – К. : КНЕУ, 2001. - 636 с. 
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визначаються у звіті про фінансові результати. 

Принцип нарахування, як основоположний у процесі побудови 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, узгоджено з іншими 

принципами бухгалтерського обліку та звітності. Це насамперед 

безперервність діяльності; стабільність правил бухгалтерського обліку; 

обачливість; дата операції, окреме відображення активів та пасивів, 

прийнятність вхідного балансу; перевага змісту над формою, оцінка; 

відкритість; консолідація; суттєвість. 

Отже, для того щоб фінансова звітність банка відповідала 

поставленій меті, вона повинна бути складена на основі принципу 

нарахування. Цей принцип регулює момент визнання доходів і витрат. 

Відповідно, результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 

відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові 

кошти або їх еквіваленти), і вони відображаються в бухгалтерських 

реєстрах та наводяться у фінансових звітах тих періодів, до яких вони 

відносяться. 

 

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ПРОВЕДЕННЯ 

ВЕБІНАРІВ 
Валькова Н.В., к.е.н., доцент  

Хмельницький національний університет 

 

Он-лайн вебінари вже зарекомендували себе як дуже зручний та 

оперативний спосіб обміну інформацією. Їх популярність постійно 

зростає і даний інструмент активно впроваджується в різних сферах 

бізнесу. Люди по всьому світу, які активно заробляють в Інтернеті, 

встигли гідно оцінити всі переваги вебінарів та їх користь для свого 

бізнесу. Вебінари, у якості навчальних та консультаційних заходів, 

мають велику кількість незаперечних переваг, особливо для 

корпоративного навчання. Насамперед, не треба дбати про приміщення 

для проведення заходу, проживання учасників, а також і безліч інших 

пов'язаних із цим питань. Зазначені переваги дозволяють істотно 

зменшити витрати та вартість заходу, що є вагомим аргументом і для 

клієнтів. Ще однією перевагою вебінарів є значно більша кількість осіб, 

які можуть прийняти у ньому участь, на відміну від очного семінару або 

тренінгу. Обмеження кількості учасників зумовлено тільки 

можливостями того чи іншого технологічного рішення та умовами 

користування ними.  

Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-
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VIII визначає, що «електронна комерція – це відносини, спрямовані на 

отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо 

набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов‟язків, здійснені 

дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, 

внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов‟язки 

майнового характеру»
1
. Отже, проведення тренінгів (курсів) он-лайн, що 

здійснюється у форм вебінарів, підпадає під ознаку електронної 

комерції, а, відповідно, регулюється вищезазначеним Законом. 

Ключовими питаннями організації проведення тренінгів (курсів) 

он-лайн є наступні: 

 вибір веб-сервісу (платформи) для проведення вебінарів та 

реєстрації слухачів; 

 вибір системи оплати; 

 вибір системи просування інформації про послугу, що надається. 

Розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з 

використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом 

переказу коштів або оплати готівкою. Оплата за послуги здійснюється 

замовником послуг на підставі виставленого рахунку, банківською 

картою на онлайн-сервісі, а також через сервіс електронного гаманця. 

Розрахунки у сфері електронної комерції здійснюються відповідно до 

Законів України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 

05.04.2001 р., N 2346-III., "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. № 2664-III, 

інших законів та нормативно-правових актів Національного банку 

України. 

Інформування потенційних замовників, щодо проведення тренінгів 

(курсів) он-лайн може здійснюватися різними засобами, в тому числі: 

подання інформації на власному веб-сайті, на веб-сайтах дружніх 

підприємств, в соціальних мережах та може здійснюватися шляхом 

надсилання комерційних електронних повідомлень. Інформування 

здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про рекламу" від 

03.07.1996 р. N 270/96-ВР та Закону України «Про електронну 

комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. N 996-XIV підставою для 

бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. 

Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі 

                                                 
1 Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-19. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
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первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. І 

первинні і зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій 

або в електронній формі. Первинні документи, складені в електронній 

формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання 

вимог Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22.05.2003 р. N 851-IV та Закону України «Про 

електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. N 852-IV. Законом 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 

адміністративних бар'єрів для експорту послуг» №1724-VIII, серед 

іншого, вносяться зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні", який регулює, що є первинним 

документом, а також які обов'язкові реквізити він повинен мати, а саме з 

обов‟язкових реквізитів виключено місце складання первинного 

документу, відсутність якого дає право податковим органам не 

визнавати первинний документ і, як наслідок, витрати, сформовані на 

його підставі. 

 

 

 

МСФЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
Германенко Л.М., к.е.н., доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

На даному етапі розвитку міжнародних економічних відносин 

України необхідним є використання єдиної мови фінансової звітності, 

яка використовується в більшості країн. Впровадження Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні – питання часу. Вже 

сьогодні Мінфін поступово вносить зміни до Національних стандартів, 

наближуючи їх до міжнародних та зменшуючи прогалину між 

вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою європейською. 

Можливості виходу українських підприємств на ринки капіталу 

безпосередньо залежать від прозорості й достовірності фінансової 

звітності, на підставі якої інвестор міг би приймати рішення про 

доцільність і обсяг інвестицій, здійснювати контроль за їх ефективним 

використанням. 

У різних країнах фінансова звітність підприємств має певні 

відмінності, зумовлені різними соціальними, економічними та 

політичними чинниками, що значно ускладнює аналіз інформації і 

прийняття управлінських рішень.Для забезпечення гармонізації 

фінансової звітності Комітетом із Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку за весь період діяльності (з 1973 року) було 
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видано більше 40 стандартів. Міжнародні стандарти мають ряд 

загальних переваг як для усіх країн-користувачів, так і для України 

зокрема. Щодо загальних можна сказати, що: 

по-перше, вони мають міжнародне визнання; 

по-друге, МСФЗ спеціально розроблялися для стандартизації та 

гармонізації обліку в різних країнах, що робить їх відносно менш 

складними і дешевими для використання порівняно з існуючими 

стандартами розвинених країн; 

по-третє, вони створювалися з метою узагальнення накопиченого 

міжнародного бухгалтерського досвіду у відображенні особливостей 

ринкової економіки, перехід до якої є метою загального процесу 

українських реформ; 

по-четверте, міжнародна практика показує, що складання звітності 

за міжнародними стандартами забезпечує її прозорість та надійність, що 

дозволить іноземним інвесторам оцінювати ризики і приймати виважені 

рішення щодо об‟єктів інвестування; 

по-п‟яте, використання МСФЗ сприяє розвитку професійного 

зростання бухгалтера, підвищення його статусу у суспільстві.  

Вивчення досвіду застосування МСФЗ великими компаніями 

України дозволяє виявити позитивні аспекти застосування МСФЗ як для 

осіб, які готують фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів
1
: 

великою перевагою переходу на міжнародні стандарти є 

підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. Як 

наслідок, акції українських підприємств будуть присутні на 

міжнародних фондових біржах, що також сприятиме розвитку 

вітчизняного фондового ринку; 

підвищується довіра банків та інших потенційних кредиторів, що 

дасть можливість більш інтенсивно розвивати виробничу і збутову 

діяльність вітчизняних компаній; 

перехід на МСФЗ сприяє інтеграції України в європейський 

економічний простір, що підвищує конкурентоспроможність держави в 

ринковій економіці. 

Переваги складання фінансової звітності відповідно до 

Міжнародних стандартів незаперечні для більшості користувачів 

фінансової звітності. Економічні та політичні вигоди від впровадження 

МСФЗ (neteconomicandnetpoliticalvalueof IFRS) обумовили визнання 

дослідниками міжнародних стандартів «продуктом з мережевими 

                                                 
1
 Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення та застосування / 

С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 11. – С. 43-58. 
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ефектами» (productwith «networkeffects»)
1
,
2
. МСФЗ можна розглядати як 

інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв‟язків. 

Принципи, закладені в порядку звітності за МСФЗ, повинні зробити його 

більш адекватним і здатним відображати реальний фінансовий стан 

компанії, результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни в 

капіталі. У зв‟язку з цим, значення МСФЗ є важливим не тільки для 

іноземних, але й для вітчизняних інвесторів. Це ще раз підтверджує 

необхідність і корисність для корпоративного і державного секторів 

економіки України прийняття МСФЗ. 

Україна відноситься до тих країн (як і Китай, Індія, Японія, США), 

які поки що повною мірою не впровадили у себе міжнародні стандарти. 

Але використання міжнародних стандартів вітчизняними компаніями – 

дуже вигідна опція, яка надасть їмможливість спілкуватися зі своїми 

інвесторами однією мовою.Трансформуючи фінансову звітність чи 

переходячи на міжнародні стандарти, керівники та бухгалтери 

підприємств стикаються з низкою проблем як 

методологічного(неузгодженість форм податкового законодавства з 

МСФЗ,підпорядкованість національних стандартів податковій 

системі,складність розуміння стандартів і методів трансформації), такі 

організаційного характеру (відсутність структур, які б взаємодіяли з 

Комітетом МСФЗ, необхідність організації контролю за впровадженням 

та застосуванням МСФЗ, розробки відповідних програм та заходів щодо 

їх реалізації). Суттєве значення для успішного впровадження МСФЗ має 

такожлюдський фактор. У зв‟язку з тим, що знання МСФЗ не є 

обов'язковими в нашій країні, небагато і фахівців з відповідною 

кваліфікацією. Бухгалтери та аудитори з такою кваліфікацією в Україні 

працюють переважно у великих міжнародних структурах. У результаті, 

більшість українських фахівців не вміють застосовувати на практиці 

вимоги МСФЗ. Отже, компанії повинні заохочувати навчання і 

сертифікацію своїх працівників, що потребує значних фінансових 

ресурсів.До того ж, працівники повинні бути особисто в цьому 

зацікавлені, оскільки навіть поверхневий аналіз вакансій показує, що 

знання та досвід роботи за МСФЗ не тільки підвищує якісний рівень 

бухгалтера, а також забезпечує зацікавленість у таких фахівцяхяк з боку 

найкращих українських роботодавців, так і з боку міжнародних 

                                                 
1
 Яцунська О. С. Процес впровадження МСФЗ в Україні / О. С. Яцунська // Бізнес Інформ. – 

2016. – №3. – С. 173-182. 
2
 Romanna, K. WhyCountriesAdoptInternationalFinancialReportingStandards? / K. Romanna, 

E. Setten // WorkingPapers. – 2009. – No. 09-102. – 49 p. 
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компаній
1
,
2
.  

Таким чином, створеннясприятливих умов для здійснення 

облікового процесу за міжнародними стандартами 

передбачаєпроведенняпевних заходів: 

забезпечення фінансової підтримки процесу переходу на МСФЗ та 

інформаційного супроводженняїх застосування; 

створення умов для навчання й надання консультацій щодо 

особливостей ведення обліку за міжнародними стандартами (проведення 

практичних семінарів, розробка концепції професійного навчання і 

підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів); 

створення ефективного механізму контролю за дотриманням 

МСФЗ. 

Отже, питання впровадження міжнародних стандартів в облікову 

політику підприємств України є сучасним та перспективним питанням. 

Для більш результативного процесу необхідно подолати недоліки та 

перешкоди, які заважають гармонізації фінансової звітності. За таких 

умов впровадження МСФЗ може стати інструментом підвищення 

прозорості й ефективності системи управління підприємства, що, у свою 

чергу, надасть Україні можливість залучення іноземних інвестицій і 

позик, а також виходу на зарубіжні ринки та вступу України до 

Європейського Союзу. 

 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ 

І АУДИТУ В УКРАЇНІ 
Гнидюк М.Г.,Ромакер В.С., студенти  

Кондратюк О.М., к.е.н., доцент 

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. В. Гетьмана» 

 

Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні сприяло 

більш широкому використанню бухгалтерської інформації в управлінні 

підприємствами з метою підвищення ефективності їх діяльності. 

Проблема уніфікації обліку, аудиту та фінансової звітності 

достатньо актуальна в Україні, оскільки зростання ролі інтеграції 

економіки до світового економічного простору потребує деякої 

                                                 
1
 Портал електронного навчання бухгалтерів САР / СІРА. 

2
 Сайт видання «Дебет-Кредит» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/ 

https://dtkt.com.ua/
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однотипності та прозорості принципів формування і розрахунку 

прибутку, бази оподаткування, інвестування та капіталізації активів, 

методика та організація яких у різних країнах різна. 

Великий внесок в розробку теоретичних основ і 

методологічних підходів до шляхів удосконалення обліку, аудиторських 

перевірок та аудиторського контролю в цілому внесли провідні вчені-

економісти: М.Т.Білуха, А. Білоусов, В.Г.Гетьман, М.Я.Дем‟яненко, 

В.П.Завгородній, Г.Г.Кірейцев, М.В. Крапивко, Б.Ф. Усач. 

Щодо тенденцій, що мають місце як у світі, так і в Україні, 

кількість бухгалтерів та аудиторів у цілому збільшується, що обумовлює 

посилення конкуренції на ринку послуг. Цей фактор 

виступаєпозитивним, бопризводить до підвищенняякостіобліку та 

аудиту. Однакпорядізцим є і негативна тенденція: ті, хто не 

змоглидосягтиуспіху, все рівнозалишаються «формальними»аудиторами 

та бухгалтерами
1
. 

На сьогодні можна виділити певні суттєві моменти, які не вдалося 

поки вирішити під час реформи обліково-аналітичної та аудиторський 

діяльності в Україні: 

1. Суттєвозменшилась роль самебухгалтерськогообліку в 

управлінніпідприємствами. В діючихнормативних актах чітко не 

визначені права, обов‟язки та відповідальністьобліковихпрацівників
2
. 

2. Значною мірою наукова тематика досліджень з обліку та аудиту 

обмежуються майже дослівним перекладом відповідних закордонних 

стандартів та концепцій, ігноруючи вже існуючі власні гострі проблеми 

управління підприємствами, які давно потребують вирішення, 

наприклад, неузгодженості планової та облікової моделей витрат, 

протиріччя між бухгалтерським та податковим обліком, недосконалості 

облікових регістрів тощо. 

3. Вітчизняний аудит ще не досяг рівня інших країн, хоча введення 

в дію Міжнародних стандартів аудиту певною мірою сприяло 

підвищенню рівня аналітичної роботи вітчизняних аудиторів. В той же 

час, відсутні глибокі вітчизняні науково-методологічні розробки в сфері 

аудиту, існуючий порядок проведення аудиту у підприємствахще мало 

відрізняється від традиційної документальної ревізії
3
.  

                                                 
1 Рябцева Я. Г. Правоверегулювання аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Я. Г. 

Рябцева. – Режим доступу : http://blog.ubr.ua/praktika-biznesa. 
2Лоханова Н. О. Діючий стан системи бухгалтерського обліку в Україні, як відбиття 

конфлікту економічних інтересів: VIIМіжнародна наукова конференція – Львів: 

Видавництво ЛКА, 2016. – С. 161-166. 
3 Аудит: підручник / наук. ред. І. І. Пилипенка; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - 

К.: ДП «Інформаційно -аналітичне агентство», 2015. - 643 с. 
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4. Недостатньо застосовується економічний аналіз в практичній 

роботі аудиторів та бухгалтерів. 

5. Підготовка українських бухгалтерів і аудиторів не відповідає 

сучасним вимогам практики. Оскільки роботодавцям необхідні повністю 

підготовлені висококваліфіковані фахівці, які взмозі відразу післяз 

акінчення навчального закладу вирішувати численні завдання 

управління підприємствами. 

6. Громадські професійні організації обліковців не є масовими, 

тисячі бухгалтерів, знаходяться поза їх межами, тому не відігрівають 

ніякої ролі в обговоренні і вирішенні проблемних питань практики 

обліку та аудиту. 

7. Застосування неадаптованого до українських реалій 

нормативного та методичного забезпечення. 

8. Нестабільністьзаконодавства в Україні та недостатня підтримка 

з боку держави вітчизняних аудиторських компанійна ринку. 

Для покращення вищезазначених проблем потрібно здійснити такі 

заходи: 

1. Слід удосконалювати навчальні плани підготовки обліковців у 

вищих навчальних закладах і максимально адаптувати їх до потреб 

практики, уникати надмірного розподілу курсів, вивести надумані 

навчальні дисципліни, посилити складову творчої, самостійної роботи, 

особливо у програмах підготовки магістрів для того, щоб молодий 

бухгалтер та аудитор мав високий рівень теоретичної і практичної 

підготовки. 

2. Забезпечити підтримку у формуванні великих національних 

аудиторських кампаній на ринку аудиторських послуг
1
. 

3. З метою посилення інтеграції обліку з іншими функціями 

управління підприємствами, узгодження нормативних документів з 

планування та обліку, доцільно розробити та ввести в дію спеціальну 

державну програму з розвитку бухгалтерського обліку і аудиту в 

Україні. 

4. Необхідно активізувати дослідження не тільки щодо узгодження 

українських облікових стандартів з міжнародними, а головним чином 

розв‟язувати власні теоретичні і практичні облікові та управлінські 

проблеми. 

Враховуючи історичні, соціальні та економічні особливості 

розвитку України, доцільним є запровадження державного регулювання 

і встановлення єдиних методологічних засад обліку та аудиту. В той же 

                                                 
1Блог журналу «корреспондент»: RossRogers [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://blogs.korrespondent.net 
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час такі заходи повинні будуватися на оновлених основах – через чітке 

дотримання всіма суб‟єктами господарювання вимог нормативних актів, 

що формують українську систему бухгалтерського законодавства. 

Сьогодні необхідна інституційна перебудова системи регулювання 

обліку та звітності, де держава буде відігравати провідну роль за 

активної участі професійних громадськи хбухгалтерських організацій та 

упроваджувати міжнародні системи контролю якості аудиторських 

послуг у роботуаудиторів та Аудиторської палати України. 

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ 
Дунаєва М.В., старший викладач 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

 імені Вадима Гетьмана»  

 

ІнтеграціяУкраїни в Європейське співтовариство висуває нові 

вимоги до облікової інформації у зв‟язку із складанням підприємствами 

звітності за МСФЗ. Отже, посилюються вимоги до інвентаризації як 

способу контролю за точністю даних, які генеруються у 

бухгалтерському обліку. Запаси є найважливішою і частиною оборотних 

активів підприємства, мають особливе місце у складі майна, обов‟язково 

враховуються при визначенні результатів господарської діяльності 

підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. 

Один із головних методів бухгалтерського обліку, який забезпечує 

достовірність показників обліку – є інвентаризація.  

Інвентаризація – це перевірка і документальне підтвердження 

наявності та стану матеріальних та інших цінностей, основних засобів та 

вкладень підприємства, розрахунків і зобов'язань, звірка фактичної 

наявності з даними бухгалтерського обліку, врегулювання виявлених 

різниць та відображення результатів інвентаризації в обліку.  

Метою проведення інвентаризацій є встановлення відхилень 

облікових даних від фактичної наявності господарських засобів, що 

може бути спричинено помилками в обліку, природними втратами або 

псуванням матеріальних цінностей, зловживанням матеріально 

відповідальних осіб тощо. Основними завданнями інвентаризація запасів 

є : виявлення фактичної наявності запасів і дотримання умов їх 

зберігання, виявлення запасів, які не використовуються, перевірка 

реальності запасів, що відображаються в обліку.  

До принципів проведення інвентаризації відносяться 
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безперервність, документальне оформлення, економічність, 

співставність одиниць вимірювання, матеріальна відповідальність, 

пред‟явлення наявних одиниць контролю, оперативність, повнота 

охоплення, раптовість, своєчасність, точність, об‟єктивність, 

обов‟язковість, оцінка результатів
1
. На більшості підприємств обсяг 

операцій з виробничими запасами є досить значним, тому їх перевірка – 

це трудомісткий процес. Інвентаризація виробничих запасів повинна 

проводитись не рідше одного разу на рік, але не раніше 1 жовтня 

звітного року. 

Процес інвентаризації поділяється на організаційно-підготовчий, 

технологічно-документальний, порівняльно-аналітичний та 

результативний (підсумковий) етапи. Під час виокремлення етапів 

враховуються такі базові критерії та принципи, як існування логічного 

взаємозв‟язку інвентаризаційних процедур та прийомів, їх здійснення 

різними органами та посадовими особами підприємства у чітко 

встановлених часових межах із оформленням відповідних документів 

інвентаризації. Поділ інвентаризації на етапи є необхідною передумовою 

створення ефективної та раціональної методики її здійснення. 

Інвентаризація запасів проводиться за місцями зберігання та окремо за 

матеріально відповідальними особами. Матеріальні запаси при 

інвентаризації записуються в інвентаризаційні описи за найменуванням 

із зазначенням номенклатурного номера (за його наявності), виду, групи, 

сорту, одиниці виміру, ціни, суми та кількості (рахунок, вага або міра), 

фактично встановлених на дату інвентаризації, та за даними 

бухгалтерського обліку. 

На малоцінні та швидкозношувані предмети, які обліковуються в 

оперативному порядку, інвентаризаційні описи не складаються, а 

перевіряється фактична наявність цих предметів у матеріально 

відповідальних осіб шляхом зіставлення з відомістю оперативного 

обліку. Виявлена при цьому нестача предметів оформлюється актом. 

Спецодяг та предмети індивідуального користування, відправлені у 

прання та ремонт, перевіряються на підставі документів надавача 

послуг.Важливою, але трудомісткою процедурою інвентаризації 

виробничих запасів є перевірка їх наявності, що забезпечується шляхом 

переважування або перелічення цих цінностей. В умовах зберігання 

виробничих запасів на складах підприємства доцільно здійснювати 

інвентаризація під час зачистки складів. В практиці при оформленні 

результатів інвентаризації в порівняльних відомостях допускається 

                                                 
1 Сук Л.К. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Знання, 

2008. –507 с. 
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дублювання показників про наявність цінностей. З метою усунення цих 

недоліків доцільно фактичну наявність цінностей заносити в окремі 

картки або відомості, які стають дублікатом інвентаризаційного опису 

залишків.  

Методика організації і проведення інвентаризації, що 

застосовується на практиці, є недосконалою, не формує цілісного 

уявлення про інвентаризацію, призводить до її проведення з багатьма 

порушеннями. Тому в методологічному аспекті інвентаризацію слід 

розглядати як процес, що складається із сукупності стадій, які 

об‟єднують впорядковані в часі і просторі взаємопов‟язані процедури, 

виконання яких є необхідним і достатнім для досягнення мети 

інвентаризації. Виділення в інвентаризаційному процесі таких стадій, як 

організаційна, підготовча, технологічна і результативна дозволяє 

представити інвентаризаційний процес у вигляді алгоритму, що суттєво 

спрощує роботу інвентаризаційної комісії. Методи ведення складського 

обліку виробничих запасів на більшості підприємств є занадто 

громіздкими, недостатньо оперативними і надійними в системі 

управління. Все це зумовлює необхідність пошуку і впровадження 

раціональних методів. 

Для покращення контролю за запасами та полегшення роботи 

працівників підприємства вченими-економістами запропоновано варіант 

системної комп‟ютеризації обліку, який передбачає об‟єднання АРМ в 

єдину комп‟ютерну мережу. Це дасть можливість порівняти облікові 

данні, адже в умовах системного комп‟ютерного обліку підвищується 

інтеграція процесів контролю, що дозволяє забезпечити взаємозв‟язок 

об‟єктів контролю при перевірці господарських операцій і процесів .  

З метою посилення контролю за правильністю внесення до опису 

матеріалів інвентаризаційна комісія зобов‟язана здійснювати після 

закінчення інвентаризацій контрольно-вибіркові перевірки 

інвентаризаційних описів.  

Досить ефективним є штрихове кодування. Воно базується на таких 

елементах: штриховому коді; апаратних його нанесенні і зчитуванні: 

автоматизованої системи розпізнавання товару за кодом; комп‟ютерної 

системи бухгалтерського обліку, що здатна працювати із кодованою 

інформацією. Можливості комп‟ютерів дозволяють забезпечити 

порівняння фактичних залишків запасів із обліковими даними на 

підставі введеної в машину інформації про облікові і фактичні залишки
1
.  

Таким чином можна зробити висновок, що в сучасних ринкових 

                                                 
1 Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: 

навч. посібн. / С. В. Івахненков. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 с.  
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умовах інвентаризація є одним з найважливіших методів 

бухгалтерського обліку і фінансово-господарського контролю. 

 

 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОГРАМУВАННЯ 1С» У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Могілей С.О., магістрант  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Глибока і всеохоплююча автоматизація процесів підприємницької 

діяльності висуває нові вимоги до сучасного ринку праці. В цьому 

контексті особливу роль відіграє комплекс програм, створених на базі 

«1С: Підприємство». Типові програмні продукти фірми 1С все менше 

задовольняють користувацькі запити до автоматизації того чи іншого 

виду бізнесу. З огляду на це, набуває актуальності питання підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів (консультантів, аналітиків, 

програмістів тощо), які могли б забезпечити якісне функціонування 

корпоративних інформаційних систем, створених на базі 1С. 

«Програмування 1С» не є новою дисципліною для вищої школи. 

Проте, її науково-методичне забезпечення все ще залишає бажати 

кращого. При цьому варто зазначити, що у вільному доступі є досить 

велика кількість як власне програмного забезпечення, так і навчальної 

літератури, різноманітних відеоуроків тощо. Увесь цей матеріал 

потребує узагальнення, систематизації та адаптації в рамках навчальних 

програм відповідних спеціальностей профільних ВНЗ. 

Безумовно, корисним тут буде досвід роботи центрів 

сертифікованого навчання 1С (ЦСН). ЦСН – це структурний підрозділ 

компанії-партнера фірми 1С. Основною задачею даного підрозділу є 

надання освітніх послуг по роботі з програмними продуктами 1С. Кожен 

центр має бути відповідним чином сертифікований через систему 

сертифікації фірми 1С. 

В рамках викладання дисципліни «Програмування 1С», в 

залежності від цільової аудиторії (навчальної спеціальності), 

пропонується використовувати два основні підходи: класичний та 

аналітичний. 

Класичний підхід передбачає, що викладання ведеться переважно з 

точки зору написання програмного коду. Вивчаються синтаксис, 

структури мови 1С, розглядаються питання загальної архітектури 

конфігурації, оптимальності написання програмного коду тощо. 

Натомість, вирішенню конкретних практичних задач приділяється 
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значно менше уваги. 

Аналітичний підхід націлений на розв‟язання цілком реальних 

завдань, з якими стикаються користувачі в процесі своєї повсякденної 

діяльності. Досліджуються властивості об‟єктів метаданих, типові 

(вбудовані) механізми написання програмних модулів, проте, основний 

акцент робиться саме на «перекладі» користувацьких запитів мовою 

програмного коду та вивченні способів їх практичної реалізації. 

Відповідно до обраного підходу, в практичній викладацькій 

діяльності необхідно послуговуватися різним навчально-методичним 

забезпеченням. 

Незважаючи на підхід, використаний під час вивчення дисципліни 

«Програмування 1С», за підсумками проходження даного курсу студент 

повинен знати: 

основи адміністрування інформаційних баз 1С; 

особливості роботи в режимах «Підприємство» та «Конфігуратор»; 

базові властивості об‟єктів метаданих та вбудовані механізми 

написання програмного коду. 

Також, після вивчення дисципліни, студент повинен вміти: 

як адміністратор: працювати з файлами конфігурації (file.cf) та 

інформаційної бази (file.dt) – проводити оновлення конфігурації, 

розгортати інформаційні бази в різних режимах (файловий, серверний, 

Web) тощо; 

як програміст (архітектор): писати програмний код як «з нуля», так 

і з використанням вбудованих механізмів, «читати» і розуміти текст 

програми; 

як аналітик (консультант): ставити задачу на розробку мовою, 

зрозумілою програмісту, писати технічні завдання на розробку, 

тестувати результати роботи програміста, налагоджувати комунікацію 

між програмістом та кінцевим користувачем, який формулює запити до 

конфігурації. 

Переважання у студента тих чи інших знань, умінь та навичок 

цілком залежить від його індивідуальних особливостей, тому під час 

викладання курсу «Програмування 1С» варто акцентувати увагу 

абсолютно на всіх напрямках їх практичного застосування. Широкий 

спектр спеціальностей у сфері 1С, що його формує сучасний ринок 

праці, вимагає гнучкого пристосування випускників ВНЗ до реалій часу. 

Тому саме універсальний підхід до викладання дисципліни 

«Програмування 1С» у вищій школі допоможе підготувати якісно нових 

професіоналів в цій сфері. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА В МЕЖАХ ПРИКЛАДНИХ АСПЕКТІВ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ НЕЮ 
Овод Л.В., к.е.н., доцент  

Хмельницький національний університет 

 

Стратегічне управління амортизаційною політикою підприємства та 

його складність припускають внесення суттєвих змін до принципів, 

функцій, важелів, методів впливу та організаційної структури існуючої 

системи управління нею. Тому виникає потреба у створенні 

організаційно-економічного механізму управління амортизаційною 

політикою суб‟єкту господарювання, який забезпечить його 

прибутковість у довгостроковому періоді. Передумовами створення 

такого механізму є врахування усієї сукупності зовнішніх і внутрішніх 

факторів, а також використання інноваційних підходів до управління 

підприємством.. 

Основні принципи розробки й управління амортизаційною 

політикою досліджувались у працях вітчизняних та закордонних вчених 

таких, як М. Д. Білик, І. М. Рєпіна, Т. М. Панфьорова, О. О. Скорик та 

інші. Сучасні теоретики досить різнобічно розглядали принципи 

формування амортизаційної політики як управлінської діяльності. 

Однак, для забезпечення цільової орієнтації амортизаційної політики 

доцільним є її групування за певними ознаками.  

Підходи до класифікації видів амортизаційної політики з точки зору 

її мети, методів амортизації, видів майна, що амортизується та строків 

реалізації було здійснено у науковій праці Т. М. Панфьорової
1
. Однак, 

для забезпечення ефективного й гнучкого механізму управління 

амортизаційною політикою необхідне певне розширення й уточнення її 

видової структури. Інтерпретація прикладних аспектів амортизаційної 

політики в межах організаційно-економічного механізму дозволяє 

здійснити класифікацію видів амортизаційної політики за певними 

ознаками, які наведені у таблиці 1.  

Виділені нами класифікаційні ознаки амортизаційної політики 

дозволяють стверджувати, що незалежно від загальної фінансово-

господарської стратегії підприємства, видів амортизаційної політики для 

                                                 
1 Панферова Т. Н. Методы формирования амортизационной политики организаций : 

автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 [Электронний ресурс] / 
Т.Н. Панферова. – СПб., 2009. – 18 с. – Режим доступу: 

http://engec.ru/system/files/old/124288593374003300.pdf  
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формування дієвого організаційно-економічного механізму як елементу 

системи адаптації суб‟єктів господарювання до умов зовнішнього та 

внутрішнього середовища необхідний вибір найбільш раціональних 

способів, інструментів управління нею. 

Таблиця 1. Напрямки класифікації амортизаційної політики 

підприємства 

Класифікаційні ознаки 

амортизацій-ної політики 
Вид амортизаційної політики 

Мета амортизаційної 

політики 

Амортизаційна політика оновлення основних 

засобів (придбання або оренда) 

Амортизаційна політика для забезпечення власних 

джерел фінансування капітальних інвестицій 

Амортизаційна політика зниження витрат й 

оптимізації їх структури 

Амортизаційна політика для зниження податкових 

платежів 

Амортизаційна політика 

щодо видової структури 

основних засобів 

Амортизаційна політика щодо активної частини 

діючих основних засобів 

Амортизаційна політика щодо пасивної частини 

діючих основних засобів 

Амортизаційна політика щодо нових основних 

засобів 

Амортизаційна політика щодо переоцінених 

основних засобів 

Амортизаційна політика щодо основних засобів, 

переданих в операційну оренду 

Строк реалізації 

амортизаційної політики 

Довгострокова амортизаційна політика 

Середньострокова амортизаційна політика 

Короткострокова амортизаційна політика 

Варіативність методів 

амортизації основних засобів 

Активна амортизаційна політика 

Помірна амортизаційна політика 

Інтегральна амортизаційна політика 

Результат амортиза-ційної 

політики у досягненні мети 

Ефективна амортизаційна політика 

Неефективна амортизаційна політика 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В 

УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
Огнева А.М., к.т.н., доцент 

Хмельницький національний університет 

 

Розвиток технологій автоматизованого управління бізнес-

процесами підприємств – це ключ до вирішення проблеми 

конкурентоспроможності підприємства. Саме це примушує 

підприємства приділяти серйозну увагу оптимізації системи управління і 

підвищенню конкурентоспроможності.  

Із зростанням і розвитком підприємства його система управління 

також повинна змінюватись. З одного боку, істотно зростає об'єм 

інформації, яку доводиться обробляти керівникам компанії, а вручну 

планувати і контролювати стан підприємства стає практично неможливо. 

З іншого боку, відбувається диверсифікація бізнесу - з'являються нові 

напрями розвитку бізнесу, які істотно відрізняються від первинного.  

Ефективність здійснення диверсифікації залежить від своєчасної 

орієнтації на види товарів, робіт, послуг, які мають попит і є 

конкурентоздатними. Оцінка результатів діяльності підприємства 

пов'язана з розробкою методики отримання, аналізу та надання 

інформації, яка стосується освоєння нових технологій, видів продукції, 

діяльності ринків та інших видів і напрямків діяльності, а також 

виявлення закономірностей визначення стану досягнення мети 

проведення диверсифікації.  

Для успішного функціонування інформаційні системи мають 

відповідати ряду вимог, обумовлених необхідністю використання 

компонентного підходу. Система не може бути ізольованою, вона 

повинна бути відкритою і доступною для модифікацій. Система 

проектується таким чином, щоб користувач легко міг вийти за рамки 

функціональності стандартного постачання і мати можливість будувати 

власні бізнес-процеси, створювати власні бізнес-об'єкти і реалізовувати 

власну бізнес-логіку. 

Саме тоді коли істотно зростає складність системи управління, коли 

необхідні нові методи управління виникає необхідність випровадження 

інтегрованих ERP-систем, які адекватні потребам бізнесу і можуть 

забезпечити повноту, достовірність, єдиний формат необхідної 

управлінської інформації, єдність методик і швидкість її обробки. Саме 

ERP-система здатна забезпечити підприємству необхідні конкурентні 

переваги. Терміном ERP (enterprise resource planning), планування 

ресурсів підприємства, позначається програмна система, яка є опорою 
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для всього бізнесу, охоплює ключові процеси діяльності і управління та 

надає загальну оцінку того, що відбувається на підприємстві. Така 

система дає можливість стежити за фінансовими потоками, за кадровою 

інформацією про співробітників, за інформацією, що відноситься до 

виробничого процесу (наприклад за відомостями про поповнення 

матеріальних запасів або про необхідність відправити деталі із складу в 

цех). Основою ERP-системи є надійність, тому вибір апаратної 

платформи для розгортання такої системи досить відповідальне 

завдання.  

Якщо підприємство планує впровадження повномасштабної ERP-

системи управління, то попереднє впровадження системи електронного 

документообігу (СЕД) полегшить її впровадження та дозволить 

отримати перші реальні результати істотно раніше за рахунок своєчасної 

автоматизації бізнес-процесів, пов'язаних з документообігом. СЕД 

дозволяє здійснити глобальну первинну автоматизацію підприємства та 

підготовку персоналу до роботи з інформаційними системами. СЕД і 

ERP доповнюють один одного і повинні тісно інтегруватися. 

Електронний документообіг дозволить використовувати СЕД як засіб 

інтеграції між ERP-системою і вже існуючими та працюючими на 

підприємстві системами та як засіб побудови єдиного інтерфейсу, 

об'єднуючого всіх користувачів, весь документообіг і всі додатки на 

підприємстві. 

Спеціалізовані системи управління документами можна умовно 

поділити на дві категорії. Першу категорію складають програмні 

продукти, орієнтовані на вузькопрофільне застосування та призначені 

для вирішення конкретних облікових завдань, управління персоналом, 

ведення складського обліку тощо. Більшість подібних програм мають 

суттєві обмеження щодо їх застосування у корпоративному середовищі. 

Другу категорію становлять спеціалізовані програми, що мають засоби 

інтеграції з іншими програмними системами. Так, програми PDM 

{Product Document Management – управління виробничою 

документацією) призначені для вирішення цілого класу завдань, 

пов'язаних із проектуванням виробів одночасно кількома проектантами. 

Програми TDM (Technical Document Management – управління 

технічною документацією) призначені для обслуговування іншого класу 

завдань, пов'язаних із шдготовкою технічної документації. Прикладом 

системи категорії PDM/TDM може бути програмний пакет AutoDesk 

WorkCenter. 
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ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ 
Пономарьова Н.А., к.е.н., доцент 

Хмельницького національного університету 
 

Згідно п.1.1 Інструкції про порядок здійснення контролю за 

експортними, імпортними операціями, затверджена постановою 

Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136, імпорт – купівля українськими 

суб‟єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб‟єктів 

господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих 

товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених 

для власного споживання установами та організаціями, розташованими 

за її межами
1
. 

Для здйснення імпортної операції з нерезидентом підприємство 

укладає зовнішньоекономічний договір (контракт), у якому зазначаються 

умови постачання (згідно з правилами ІНКОТЕРМС – 2010), 

номенклатура товарів, ціна, порядок розрахунків, реквізити сторін тощо. 

Здійснення розрахунків з нерезидентом в іноземній валюті підлягає 

державному контролю. Зокрема, відповідно до ст. 2 Закону України 

“Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 р. 

№ 185/94-ВР імпортна операція має бути завершена протягом 180 

календарних днів з моменту здійснення авансового платежу на користь 

нерезидента
2
. Однак НБУ має право запроваджувати на строк до шести 

місяців інші строки розрахунків. Згідно з постановою Правління 

Національного банку України від 28 липня 2016 року № 361 “Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного 

банку України” граничний строк для розрахунків за операціями з 

експорту та імпорту товарів складає 120 днів
3
. 

Відлік цього строку розрахунків банк починає з наступного 

календарного дня після дня: 1) здійснення резидентом авансового 

платежу на користь нерезидента; 2) виставлення векселя на користь 

постачальника імпортованої продукції (робіт, послуг); 3) здійснення 

                                                 
1 Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, 

затверджена постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-НБУ/type-Постанова/136-

24.03.1999.htm. 
2 Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” № 185/94 від від 
23.09.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/185/94-вр. 

3 Постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного банку України” від 28 липня 2016 року № 361. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v0361500-16. 
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уповноваженим банком платежу на користь нерезидента у разі 

застосування розрахунків у формі документарного акредитива. 

Цією ж постановою полегшено умови для здійснення платежів за 

імпортними контрактами клієнтів, у тому числі авансових платежів. Досі 

банки мали використовувати виключно акредитивну форму розрахунків, 

якщо сума платежу перевищувала 500 тис. дол. США. Відтепер така 

вимога розповсюджуватиметься лише на платежі на суму понад 1 млн. 

дол. США. 

Згідно Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті”, за порушення резидентами (крім суб‟єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення 

антитерористичної операції на період її проведення) строків розрахунків 

в іноземній валюті стягується пеня за кожний день прострочення у 

розмірі 0,3 % неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в 

іноземній валюті, перерахованої у гривні за валютним курсом НБУ на 

дату виникнення заборгованості. Загальний розмір пені не може 

перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого 

товару). 

Первісна вартість імпортних товарів у бухгалтерському обліку 

формується з одночасним застосуванням П(С)БО 9 “Запаси” і П(С)БО 21 

“Вплив зміни валютних курсів”. 

У разі визначення сум, що сплачуються за імпортний товар 

нерезиденту, необхідно здійснити перерахунок валютної договірної 

вартості товарів у гривневий еквівалент. При цьому важливе значення 

має, яка подія була раніше: оприбуткування товарів чи оплата їх 

вартості. Адже з урахуванням вимог П(С)БО 21
1
, первісна вартість 

імпортних товарів буде визначатися наступним чином: 

1) якщо перша подія – перерахування авансу за товари, то сума 

авансу в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для 

придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, 

нематеріальних активів тощо) й отримання робіт і послуг при включенні 

до первісної вартості цих активів (робіт, послуг), перераховується у 

валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату сплати 

авансу; 

2) якщо імпортується товар, авансова оплата за який 

перераховується поетапно з різними курсами НБУ, то у разі здійснення 

авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та 

                                                 
1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив зміни валютних курсів”, 
затверджене наказом МФУ від 10.08.2000 р. № 193. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4736.html. 
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одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, 

послуг) первісна вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається 

за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, 

виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.  

3) якщо перша подія – отримання (оприбуткування) імпортного 

товару, то операції в іноземній валюті під час первісного визнання 

відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в 

іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення 

операції (дата визнання активів, зобов‟язань, власного капіталу, доходів і 

витрат). 

Як правило, дата визнання імпортних товарів активами в 

бухгалтерському обліку і дата оформлення вантажно-митної декларації 

(далі – ВМД) збігаються. В такому випадку, з метою визначення 

собівартості таких товарів у бухгалтерському обліку, застосовується 

курс НБУ, зазначений у ВМД. Оскільки товари є немонетарною статтею, 

то їх вартість у зв‟язку зі зміною курсу НБУ на дату балансу не 

змінюється. 

Відповідно до ст. 4 Митного кодексу України
1
 митними платежами 

є: мито, акцизний податок із ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів та ПДВ із ввезених на митну територію України 

товарів. Порядок сплати даних платежів регулюється Податковим 

кодексом України
2
. 

Отже, дотримання підприємствами законодавства в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності та раціонально організований облік 

імпортних операцій сприятиме розвитку їх господарської діяльності.  
 

 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК СИСТЕМА 

ПІДТРИМКИ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
Притуляк Н.М.,канд. екон. наук,доцент,  

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
 

У сучасних умовах господарювання, що характеризуються високим 

ступенем невизначеності майбутнього, загрозами та небезпекою з боку 

зовнішнього середовища, проблема прийняття ефективних 

                                                 
1 Митний кодекс України № 4495-17 від 13.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 
2 Податковий кодекс України № 2755-17 від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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управлінських фінансових рішень набуває особливої актуальності. З цих 

причин економічними суб‟єктами глибоко усвідомлена значущість 

отримання інформації, яка дозволяє всебічно обґрунтовувати стратегічні 

і тактичні фінансові рішення, знижувати ризик при розробці програм 

економічного розвитку та бізнес-плануванні, обирати надійних 

партнерів та передбачати фінансові результати своєї діяльності.  

Однією з найважливіших систем підтримки ефективного 

фінансового управління є аналіз даних фінансової звітності. Він 

виступає надійним інструментом, завдяки якому всі ринкові суб‟єкти 

можуть підвищувати якість розробки та прийняття своїх управлінських 

рішень, а також забезпечувати контроль за їх виконанням.  

Саме в процесі аналізу формується управлінське знання, коли від 

елементарної констатації факту, що має місце в фінансово-господарській 

діяльності підприємства, переходять до розуміння його суті, природи 

виникнення; усвідомлення причин, супроводжуючих його появі; 

розгляду бажаних або небажаних наслідків; відпрацювання і вибору 

варіантів реагування на його наявність та тенденції змін.  

Аналіз фінансової звітності – один з важливих механізмів 

отримання інформації, необхідної для прийняття зважених 

управлінських рішень. Від його якості, точності та оперативності багато 

в чому залежить ефективність фінансового управління. Ті висновки, які 

підкріплені аналітичними розрахунками, що базуються на даних, 

відображених в формах фінансової звітності, є найбільш 

обґрунтованими. З огляду на це, даний вид аналізу має обов‟язково 

передувати процесу прийняття і розробки рішень. 

Головною метою аналізу фінансової звітності є ідентифікація, 

систематизація та обробка первинних даних, що містяться в формах 

бухгалтерської звітності, та створення інформаційної основи для 

прийняття управлінських рішень, якість яких визначається рівнем та 

своєчасністю проведеного дослідження. А конкретизація та 

альтернативність локальних цілей даного виду аналізу залежить від 

інформаційних інтересів конкретних користувачів фінансової звітності. 

Цілі аналізу досягаються в результаті вирішення певного набору 

взаємопов‟язаних аналітичних задач. Основними серед них є: а) обрання 

основної тематики дослідження з урахуванням інформаційних інтересів 

користувачів звітності, визначення, у відповідності із нею, необхідних 

для деталізації напрямків аналізу, послідовності їх розгляду; б) оцінка 

готовності даних бухгалтерської звітності до аналізу, перевірка їх 

достовірності; в) збір, підготовка, систематизація, узагальнення та 

обробка даних фінансового характеру; трансформація бухгалтерської 
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звітності в аналітичний вигляд; г) вибір методів й прийомів дослідження, 

формування всієї сукупності інструментів, необхідних для аналізу; д) 

визначення загальних тенденцій фінансово-економічного розвитку 

об‟єкта вивчення; ідентифікація ознак і характеристик наявних у нього 

фінансових ситуацій; виявлення причин змін показників та факторів, що 

їх обумовили; виявлення резервів покращення фінансового та майнового 

становища підприємства; е) розробка пропозицій, спрямованих на 

усунення фінансових загроз, на удосконалення процесу управління 

фінансовими ресурсами підприємства та підвищення ефективності його 

діяльності в перспективі.  

В практичному сенсі успішність аналізу фінансової звітності 

визначається мірою дотримання його основних принципів, серед яких 

варто виділити: 

а) принцип цільової орієнтованості – аналізу фінансової звітності 

має передувати чітке та неоднозначне формулювання, усвідомлення та 

фіксування базового цільового орієнтиру (мети), який визначатиме 

структурування і змістовне наповнення такого аналізу; 

б) принцип програмування – необхідна наявність достатньо чіткої 

програми аналізу, включаючи відпрацювання та ідентифікацію 

локальних цілей, аналітичних завдань, бажаних результатів, доступних 

ресурсів, розрахункових алгоритмів тощо; 

в) принцип розгортання – аналіз має здійснюватися в напрямку «від 

загального до окремого»; 

г) принцип оцінки аномалій – будь-які суттєві відхилення від 

аналогічних показників за попередній період, нормативних, планових 

або середньогалузевих їх значень мають пояснюватися і ретельно 

досліджуватися; 

д) принцип системності індикаторів – завершеність та цілісність 

аналітичних процедур у значному ступені визначається обґрунтованістю 

використовуваної сукупності показників і критеріїв, до відбору яких слід 

підходити зважено, із врахуванням всього спектру аналітичних завдань, 

покладених в основу здійснюваного тематичного напрямку аналізу; 

е) принцип адекватності аналітичного інструментарію – вибір 

системи оціночних показників, прийомів та методів має ґрунтуватися на 

доцільності та виправданості їх застосування з огляду на поставлені цілі 

та завдання аналізу; 

ж) принцип періодичності здійснення – дозволяє створити цілісне 

уявлення про динаміку фінансових показників; 

з) принцип комплексності підходу до аналізу фінансової звітності - 

передбачає охоплення у процесі його здійснення всіх аспектів 
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фінансово-господарської діяльності;  

і) принцип акцентованості висновків – аналіз має завершуватися 

узагальненням отриманих результатів та формулюванням відповідних 

висновків та рекомендацій; 

к) принцип оперативності - обумовлений істотним впливом 

результатів аналізу, їх точності, об‟єктивності та швидкості отримання 

на прийняття управлінських рішень. Тільки за умов своєчасного 

здійснення аналітичного дослідження забезпечується можливість 

попередження негативних фінансово-економічних ситуацій, уникнення 

негативних наслідків їх прояву.  

Сучасний аналіз фінансової звітності зазнає суттєвих змін, 

пов‟язаних із розширенням інформаційної бази, використанням нових 

методів дослідження та цільовою спрямованістю бізнесу. Остання 

полягає в обґрунтуванні управлінських рішень, наслідки яких 

відбуватимуться в найближчому й віддаленому майбутньому. Тож в 

умовах, коли функціонування підприємницьких структур 

характеризуються динамічним розвитком соціально-економічного 

середовища, фінансовий аналіз, основою якого є аналіз фінансової 

звітності, має бути зорієнтований на перспективну оцінку фінансового 

стану та фінансову стійкість з позиції їх відповідності цілям розвитку 

підприємства в умовах існуючої невизначеності та ризику. Аналіз 

ступеня відповідності фінансових можливостей економічного суб‟єкту 

поставленим завданням дозволить уникнути наслідків від прийняття 

незважених фінансових рішень, які можуть мати незворотній характер.  

 

 

 

ПРОФЕСІЯ «БУХГАЛТЕР» В УКРАЇНІ ТА ЇЇ МАЙБУТНЄ 
Свєтлова Н.М., доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Науково-технічний прогрес, що обумовлений розвитком наук 

(кібернетика, комп'ютерна техніка, інформатика, науковий менеджмент, 

маркетинг, логістика, контролінг, тощо) вимагає перегляду існуючої 

парадигми обліку і приведення її до сучасних потреб суспільства. 

Сучасні виклики для бухгалтерської професії ставить сьогодення: 

чи потрібний, взагалі, бухгалтерський облік в умовах ринкової 

економіки; кому потрібний бухгалтерський облік: державі, власникові, 

найманому апарату підприємства або колективу, що працює в компанії; 

у чиїх інтересах ведеться нині облік, кого він захищає, чи він є 

нейтральним; хто привласнює більшу частку прибутку, і як це 
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відображається в бухгалтерському обліку, публічній чи внутрішній 

звітності; чи не сприяє і чи не приховує бухгалтерський облік 

експлуатацію працюючих; чи знають достовірно, за допомогою обліку 

члени суспільства результати своєї праці, порядок розподілу 

створюваного ними прибутку; яка роль обліку в забезпеченні 

економічної і екологічної безпеки працюючих і соціальному 

забезпеченні членів суспільства?  

Найважливішим завданням в ринковій економіці України є 

задоволення підприємницьких структур і соціально-трудової сфери 

висококваліфікованими кадрами, формування корпусу компетентних 

державних службовців і контингенту цивілізованих власників, 

підприємців і менеджерів. Значна роль тут відводиться бухгалтерському 

обліку, як мові бізнесу, яку повинні розуміти всі - від рядового 

працівника до керівника найвищого рівня. 

Кількість праць, спеціально присвячених філософсько-

бухгалтерським проблемам поки що відносно невелика. Зараз йде пошук 

адекватних підходів у сфері облікових дисциплін соціально-

філософського знання, багато проблем ще недостатньо вивчені та не 

відображені в науковій літературі. 

Робота в складних умовах теперішньої нестабільності економічної 

ситуації висуває підвищені вимоги до кваліфікації усіх рівнів 

бухгалтерів, рівня їх професійних знань, що забезпечують підприємству 

реальний перехід до стратегічного управління компанією в постійно 

змінній ринковій кон'юнктурі. 

Кожен, навіть той, хто вважає себе великим діячем, повинен 

пам'ятати, що коли він не навчить своїх учнів і сам не слідуватиме тому, 

щоб завжди пам'ятати тих, хто творив історію нашої професії, то про 

нього скоро забудуть всі, навіть його учні. 

Історія розвитку бухгалтерського обліку показує, що перші зразки 

бухгалтерських документів можна знайти у Стародавньому Єгипті. У 

3400– 2980 pp. до н. е. писарі на звитках папірусу вели облік майна. 

Щодня складалися відомості про рух цінностей, відображалися норми 

витрачання матеріалів. 

Професія «бухгалтер» - надихаюча і рушійна сила для видатних 

людей і знаменитих особистостей світу: вчених, музикантів, бізнесменів. 

Дійсно, безліч людей, зайнятих практичною роботою, сьогодні 

вважають, що коли десь і є вірні дані, то це в бухгалтерії, при цьому 

вони можуть добре знати і про білу, і про чорну її частини. 

Бухгалтери сьогодні розуміють, що точність даних, які вони 

представляють зацікавленим особам, не витримує перевірки на тест 
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істинності. Оскільки теорія не дає виходу з цього положення, а криза 

стає реальністю. 

Перед суспільством інколи постають такі питання: чи були в 

Україні стандарти?; чи це західно-американське відкриття? Безумовно 

були, називали їх положеннями, вказівками, рекомендаціями. Ці 

документи чітко регламентували порядок організації і ведення обліку на 

всіх без винятку підприємствах, включаючи банки, кредитні установи, 

бюджетні та громадські організації. 

Аналіз виступів на щорічних конгресах Європейської 

бухгалтерської асоціації і інших публікацій фахівців показує, що є 

супротивники і захисники МСФО.  

В Україні немає і кризи управлінського обліку, бухгалтери 

захопилися економіко-математичними розрахунками, прогнозуванням, 

вирішенням чисто управлінських завдань.  

Не секрет, що облік в Україні, більшою мірою орієнтований на 

задоволення фіскальних питань, а фінансова звітність та її якість 

відходять на другий план. Нехтування обліковою функцією завжди 

загрожує ризиками шахрайства. Стереотипом більшості керівників є той 

факт, що керуючи і контролюючи гроші, вони контролюють все.  

Стало бути, стає не важливим розмір дебіторської заборгованості, 

наявність неліквідних товарів і запасів, суми податків, титульні активи 

та їх відповідальна особа. Фінал очевидний. Ігнорування обліку завжди 

призводить до можливостей для вчинення протиправних дій
1
. 

Сучасний бухгалтер повинен бути особою, відповідальною за 

облік, контроль і аналіз багатьох операцій на підприємстві. Проте 

діяльність останнього не вичерпується лише функцією "обліковця", 

реєстратора фактів, як керівник він вимушений виконувати безліч ролей. 

За останні роки відбувся перехід від планової системи економіки 

до ринкових відносин, прийнято низку законів що регулюють ведення 

бухгалтерського обліку в Україні. Стандарти бухгалтерського обліку 

узгоджуються з існуючими міжнародними стандартами. Наша 

вітчизняна податкова система є однією з найскладніших у світі. Не 

виправдалися сподівання на новий податковий кодекс, який повинен був 

покращити становище українських бухгалтерів. 

Отже, основними вимогами до професії «бухгалтер» є і 

залишаються на майбутнє: 

                                                 
1
 http://biz.nv.ua/ukr/experts/pilishiyk_s/jak-peremogti-shahrajstvo-562722.html - Як перемогти 

шахрайство. Сергій Поліщук, керуючий партнер Juscutum Audit. 

http://biz.nv.ua/ukr/experts/pilishiyk_s.html
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- володіння понятійним апаратом бухгалтерського обліку і уміння 

застосовувати його на практиці; 

- формування фахівця бухгалтерського обліку з інноваційним 

типом мислення, культури і поведінки, здатного постійно 

самовдосконалюватися й успішно реагувати на постійні зміни у сфері 

економіки, фінансів, обліку, аналізу та контролю; 

- уміння досліджувати, обліковувати і аналізувати кон'юнктуру 

ринку. 

Майбутнє професії «бухгалтер»: бути відкритими всьому новому і 

отримувати нові компетенції; усвідомлювати свою цінність і в компанії, 

і в суспільстві; не дуже покладатися на програми
1
.  

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОЦІНКИ ПЕРВІСНОЇ 

ВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Сухобрус Н. В., студентка 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

За ринкових умов господарювання вітчизняним підприємствам для 

успішного функціонування й розширення своєї діяльності, а відтак й 

отримання якомога більших доходів, необхідно виготовляти 

конкурентоспроможну продукцію. Головну роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства відіграє обліково-аналітична 

система виробництва та реалізації готової продукції (товару).  

У бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється відповідно 

до П(С)БО 9 «Запаси»
2
 за первісною вартістю. Згідно з ним, запаси 

включають готову продукцію, первісною вартістю запасів, що 

виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня 

виробнича собівартість, яка визначається за П(С) БО 16 «Витрати»
3
.  

Але оскільки вартість продукції може бути визначена лише після 

накопичення всіх витрат і калькулювання її фактичної собівартості, то 

постає потреба здійснювати облік наявності та руху готової продукції 

щоденно для визначення її вартісних характеристик. Під час визначення 

                                                 
1
 https://uk.wikipedia.org/wiki/Альберт_Ейнштейн - Альберт Ейнштейн один з 

найвизначніших фізиків XX століття. 
2 П(С)БО 9 «Запаси» від 20.10.1999 № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 
3 П(С)БО 16 «Витрати» від 31.12.1999 № 318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=2fabb5&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD&msgid=14907543280000000966;0;1&x-email=gurba58%40mail.ru
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первісної вартості продукції (робіт, послуг) керуються також П(С)БО 16 

«Витрати». 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», у собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг) входить: виробнича собівартість продукції 

(робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, 

нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні 

виробничі витрати. 

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:  

– прямі матеріальні витрати;  

– прямі витрати на оплату праці;  

– інші прямі витрати;  

– змінні загальновиробничі та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати.  

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу 

вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої 

продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на 

самому підприємстві. Перелік і склад статей калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством1.  

Оцінка готової продукції під час її реалізації визначається згідно з 

Положенням про облікову політику підприємства, зокрема, 

використовуються методи, вказані в П(С)БО 9 «Запаси». Під час 

відображення в бухгалтерському обліку реалізації продукції 

зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з 

Положенням про облікову політику, – первісна вартість (за дебетом 

рахунку 901 «Собівартість реалізації готової продукції») та оцінка, що 

визначається за домовленістю сторін (за кредитом рахунку 701 «Дохід 

від реалізації готової продукції»).  

Собівартість готової продукції розраховується після закінчення 

облікового періоду, проте склад готова продукція надходить протягом 

всього облікового періоду (місяць, квартал), таким чином виникає 

необхідність розрахунку планової облікової ціни продажної ціни.  

Готова продукція у балансі оцінюється за фактичною собівартістю, 

а в поточному обліку оприбутковується за умовною ціною – плановою 

чи продажною. Як наслідок, виникають розбіжності в оцінці готової 

продукції. Для того, щоб усунути такі розбіжності, слід розрахувати 

різницю між фактичною та умовною вартістю продукції після складання 

                                                 
1 

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності 

«Облік і аудит» вищих навчальних закладах / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2009. – 

912 с.  
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калькуляцій та скласти виправні проводки (якщо фактична собівартість 

готової продукції перевищує умовну вартість: дебет рахунка 26 і кредит 

рахунка 23 а якщо фактична собівартість виявиться меншою від умовної 

вартості слід сторнувати такий запис). Облік готової продукції на 

підприємствах ведеться за місцями її зберігання й окремими видами в 

установлених одиницях виміру: натуральних (кількість, обсяг і вага 

продукції відповідно до їх фізичних властивостей, використовують для 

кількісного обліку готових виробів); умовно-натуральних (показники, 

необхідні для одержання узагальнених показників з обліку однорідної 

продукції).  

Готова продукція на складі в облікових регістрах відображається у 

кількісному вираженні. На промислових підприємствах, зокрема таких, в 

яких великі обсяги виробництва і реалізації готової продукції, слід 

використовувати логістичні способи управління випуском і реалізацією 

продукції, оскільки таким чином можна досягнути кращих результатів. 

Система обліку надає необхідну інформацію для маркетингу та 

логістики, зокрема, щодо руху готової продукції, її фактичної 

собівартості, залишків готової продукції за окремими групами та 

аналітичними позиціями.  

Отже, для вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації 

необхідно відокремити витрати на збут, що пов'язані з доведенням 

готової продукції до споживача від маркетингових витрат на вивчення і 

стимулювання попиту, пошук інформації про ринки збуту і розширення 

частки ринку виробника. Також при розрахунках із покупцями слід 

використовувати такі форми безготівкових розрахунків, які 

гарантуватимуть своєчасне надходження грошей за відпущену 

продукцію покупцям. Найбільш зручним є використання передоплати за 

продукцію та акредитивної форми розрахунків. Ці форми безготівкових 

розрахунків є безпечними та унеможливлюють виникнення безнадійної 

дебіторської заборгованості. 
 

 
 

ВНУТРІШНІЙФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Чумак О.В., к.е.н., доцент 

ДННУ «Академія фінансового управління» 
 

Фінансова діяльність державних підприємств спрямована на стале 

забезпечення підприємства фінансовими ресурсами з метою досягнення 

передбачених цілей економічного (прибутковість, платоспроможність, 
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капіталізація) й суспільного розвитку. Зважаючи той факт, що майно і 

ресурси таких підприємств є повністю або частково власністю держави, 

контроль порядку їх формування, використання й збереження є 

важливим механізмом державного управління.Контроль фінансово-

господарської діяльності державних підприємств передбачає визначення 

рівня виконання законодавчо-нормативних актів,дотримання 

організаційних заходів щодо використання і збереження майна, 

виявлення ризиків за фінансовими операціями та виконання договірної 

дисципліни тощо. При цьому, під фінансово-господарською діяльністю, 

як об‟єктом державного аудитунормативно визначають сукупність 

рішень, дій та операцій, які об‟єкт аудиту приймає та здійснює в частині 

володіння, використання та розпорядження фінансовими ресурсами, 

необоротними та іншими активами
1
. Для державних підприємств 

законодавчо регламентовано проведення державного фінансового 

контролю у вигляді фінансового аудиту Державною службою аудиту
2
 

та/або аудиторською фірмою
3
. 

Дієвість зовнішнього аудиту посилюється якісною системою 

внутрішнього контролю рівня виконання управлінських рішень у сфері 

управління фінансам підприємства. Оскільки контроль є поняттям 

ширшим ніж аудит, рекомендовано до системи управління фінансами 

державних підприємств впровадити застосування фінансового 

контролінгу, як виду внутрішнього фінансового контролю.Систему 

контролінгу підприємств розглянуто у багатьох працях відомих 

зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, проте для підприємств 

державної форми власності вона набуває особливого значення та 

потребує удосконаленого механізму застосування. 

Враховуючи, що об‟єктом фінансового контролінгу є управлінські 

рішення щодо основних аспектів фінансової діяльності підприємств, 

вбачаємо до такого контролю віднести дотримання й виконання 

фінансової політики в розрізі: податки, кредити і позики, валютні 

                                                 
1 Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Методики проведення 
Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного 

фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання № 728 від 26.06.2014 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0826-14. 
2 Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про Державну 

аудиторську службу України»від3 лютого 2016 р. № 43 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/13071. 
3 Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Методики проведення 

Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного 

фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання № 728 від 
26.06.2014[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0826-14. 
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операції, інвестиції, квазіфіскальні операції, цільові надходження, 

грошові потоки, ризики. Відтак, сферами контролінгу на державних 

підприємствах визначено: 

Державна допомога(ст.4.
1
, надходження із бюджету і порядок 

використання). 

Участь у тендерах (порядок підготовки, критерії відбору 

контрагенту, проведення та виконання процедур). 

Облікова система (дотримання методичних аспектів стандартів 

обліку та норм законодавства). 

Звітність підприємства (порядок формування показників й подання 

(оприлюднення) обов‟язкової і не обов‟язкової звітності). 

Витрати діяльності (порядок формування собівартості продукції та 

віднесення до складу витрат використаних ресурсів). 

Логістика (оптимізація інформаційних та матеріальних потоків на 

підприємстві). 

Кредитна політика (управління кредитами і позиками: оптимізація 

розмірів, форми, терміни, джерела). 

Валютна політика (курсові різниці, вплив на зміну вартості майна і 

доходу валютних операцій). 

Податкова політика (дотримання норм податкової системи та 

виконання вимог щодо адміністрування податків). 

Управління ризиками (виявлення, класифікація, розробка заходів 

щодо усунення та недопущення). 

Соціальна відповідальність. 

Власний капітал (зростання капіталізації за рахунок позитивних 

результатів діяльності та/або інвестування). 

Виходячи із широкого кола питань, до яких має бути застосовано 

контрольні дії внутрішнього фінансового контролю, повинні бути 

застосовані ефективні методи контролю та уможливлено виконання 

моніторингу контрольних дій. Отже, використання на державних 

підприємствах внутрішнього фінансового контролю є необхідною 

умовою дієвого управління фінансовими потоками та забезпеченням 

якісних управлінських рішень у даній царині. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 

01.07.2014№1555-VII (Набрання чинності відбудеться 02.08.2017) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
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СЕКЦІЯ 5 

АДАПТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 

МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
Ус Г.О., д.е.н., професор 

Деркач О.А., магістр 

Східноєвропейський університету економіки і менеджменту 

 

Управління матеріальними ресурсами на машинобудівних 

підприємствах має вирішальне значення у підвищенні ефективності 

розвитку виробництва всієї країни. Це обумовлено значним впливом 

матеріальних ресурсів на собівартість продукції та рентабельність 

діяльності машинобудівних підприємств у цілому. Витрати на 

матеріальні ресурси складають найбільшу частину собівартості 

продукції машинобудівних підприємств та характеризуються тенденцією 

до зростання (з 68,5 % у 2005 р. до 72,5 % - у 2015 р.). Зростання 

матеріальних витрат супроводжується зростанням запасів матеріальних 

ресурсів, частка яких у оборотному капіталі машинобудівних 

підприємств збільшилась за 8 років на 17,7 % до 48,1 % у 2015 р., 

відповідно до чого підвищуються витрати на зберігання та 

обслуговування запасів й знижується ефективність використання 

фінансових ресурсів підприємства. 

Ефективна система управління матеріальними ресурсами 

підприємства повинна забезпечувати оптимальні розміри запасів 

матеріальних ресурсів, зменшення витрат на придбання, 

транспортування та зберігання матеріальних ресурсів, 

ресурсозбереження, підвищення ритмічності та синхронності 

просування матеріальних ресурсів між стадіями виробництва, 

підвищення якості матеріалів та сировини, ліквідувати вузькі місця на 

всіх стадіях виробничого циклу. Тому для вирішення вказаних завдань 

управлінської діяльності на сучасних підприємствах використовують 

інформаційні системи управління (ІСУ), під якими слід розуміти 

систему, в якій інформаційний процес управління автоматизований за 

рахунок застосування спеціальних методів обробки даних, що 

використовують комплекс обчислювальних, комунікаційних та інших 

технічних засобів з метою отримання і доставки результатної інформації 

користувачеві-фахівцю для виконання покладених на нього функцій 
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управління. 

Використання ІСУ впливає на багато характеристик підприємства, 

дозволяє здійснювати всебічний контроль над основними центрами 

витрат, застосовувати математичні методи аналізу, прогнозування і 

планування, отримувати оперативну та достовірну інформацію, 

необхідну для прийняття якісних управлінських рішень, що забезпечує 

збереження конкурентоспроможності та економічне зростання 

підприємства. Застосування ІСУ створює умови для підвищення 

ефективності управління матеріальними ресурсами, за рахунок 

вирішення задач складання і контролю виконання планів закупівлі 

матеріальних ресурсів відповідно до потреб виробництва і збуту 

продукції (товарів, послуг), завдяки чому стає можливою оптимізація 

обсягу і структури складських запасів, знижується ризик зупинки 

виробництва через відсутність необхідних видів матеріальних ресурсів
1
. 

До основних ІСУ, які забезпечують системи управління 

матеріальними ресурсами, відносяться MRP I (планування потреби в 

матеріальних ресурсах), MRP II (планування виробничих ресурсів), DRP 

(розподіл ресурсів), ERP (планування ресурсів підприємства), ERP II 

(управління внутрішніми ресурсами і зовнішніми зв'язками 

підприємства), CALS (безперервна інформаційна підтримка поставок і 

життєвого циклу) та інші. 

Однією з найбільш розповсюджених ІСУ є MRP II (Manufacturing 

Resource Planing – планування виробничих ресурсів), концепція якої 

передбачає управління ресурсами впродовж усього життєвого циклу 

продукції, включаючи постачання, виробництво та збут. В результаті 

застосування MRP II підприємство отримує наступні переваги: 

скорочення матеріальних ресурсів на складах; скороченням 

невиробничих витрат; оперативне отримання інформації про поточні 

результати діяльності підприємства як в цілому, так і з повною 

деталізацією за окремими замовленнями, видами ресурсів; 

довгострокове, оперативне і детальне планування діяльності 

підприємства з можливістю коригування планових даних на основі 

оперативної інформації; відображення фінансової діяльності 

підприємства в цілому. 

Використання на західних підприємствах систем МRР II дозволило 

збільшити рівень сервісу – від 15 до 26%, знизити рівень запасів – від 16 

до 30%, підвищити ефективність роботи виробничих підрозділів – від 11 

                                                 
1
 Карімов Г. І. Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями: монографія / 

Г. І. Карімов, І. К. Карімов. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – 142 c. 
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до 20%, знизити витрати на закупівлю – від 7 до 13%. 

На сьогоднішній день багато українських підприємств досягли вже 

такого етапу розвитку, коли питання залучення сучасних ІСУ в процеси 

управління, планування, виробництва, взаємовідносин з клієнтами, 

аналітику діяльності чи оптимізацію бізнес-процесів є ключовою 

необхідністю. 

Інформаційні системи управління матеріальними ресурсами 

сформовані при певному стані зовнішнього і внутрішнього середовищ, 

що накладає суттєві обмеження щодо їх впровадження, проте на їх 

основі підприємство може сформувати власну систему, яка задовольняє 

всім поставленим задачам. Основними характеристиками системи 

управління матеріальними ресурсами конкретного підприємства є 

наявність сукупності елементів; істотних зв‟язків між ними, які 

відображають властивості системи загалом, а не окремих її елементів. 

Застосування системного підходу дозволяє розглядати управління 

матеріальними ресурсами як комплекс взаємопов‟язаних елементів та 

зв‟язків між ними, які утворюють цілісність
1
. 

Для машинобудівного підприємства найбільш доцільним є 

використання ЕRР системи. Застосування даної системи на 

машинобудівному підприємстві обумовлено можливістю ЕRР системи 

побудувати єдину інтегровану систему, що містить всю інформацію 

підприємства: фінансові, виробничі дані, дані про персонал та 

матеріальні ресурси тощо. Також дана система зможе скомбінувати всі 

програмні засоби, що вже використовуються співробітниками 

підприємства та оптимізовані під особливості роботи структурних 

підрозділів. Тобто дана ІСУ забезпечує одночасний доступ до інформації 

будь-якої кількості співробітників підприємства, дозволяє легше 

обмінюватися інформацією між підрозділами, координувати взаємодії 

один з одним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Окландер М. А. Промислова логістика : [навч. посіб.] / М.А. Окландер, О. П. Хромов. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 222с. 
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УМОВИ, ЧИННИКИ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Коваль В.В., к.т.н., доцент 

перший заступник голови Черкаської ОДА 

 

Необхідність формування дієвої системи інформаційно-

консультаційного забезпечення аграрної сфери ґрунтується на 

об‟єктивних закономірностях цивілізаційного розвитку людства. В 

середині ІІ ст.. людське суспільство, яке раніше характеризувалося як 

постіндустріальне, швидко починає втрачати ознаки промислово-

індустріальної фази розвитку і набувати нових характерних 

властивостей, що дало привід стверджувати про початок якісно іншого 

етапу його розвитку. Дане явище не залишилося поза увагою вчених, 

насамперед зарубіжних, які обґрунтували декілька класифікацій 

еволюції суспільства: перша, друга і третя хвилі; доіндустріальне, 

індустріальне і постіндустріальне; аграрне, індустріальне й 

інформаційне Д. Белл, Г. Канн, Д. Лайон, Й. Масуда, Ф. Махлуп, Серван-

Шрайбер, О. Тоффлер та ін.. 

Не вдаючись у детальний аналіз виділених стадій, зазначимо, що в 

даний час у науці та повсякденному житті найбільшого поширення 

набула теорія становлення ери інформаційного суспільства, основною 

ознакою якого є зростаючі масштаби виробництва і поширення 

інформації. Саме в рамках такого суспільства, на думку російського 

вченого В. Іноземцева, сучасні телекомунікаційні та інформаційні 

технології «…суттєво міняють не тільки те як ми виробляємо продукти 

та надаємо послуги, але й те, як ми проводимо дозвілля, реалізуємо свої 

громадянські права, виховуємо дітей. Вони мають вирішальний вплив на 

зміни, що відбуваються в соціальній структурі суспільства, економіці, 

розвитку інститутів демократії»
1
. 

Прибічники теорії інформаційного суспільства
2
,
3
,
4
 пов‟язують його 

становлення з посиленням ролі сектора інформаційних послуг, який нині 

вийшов на четверте місце після сільського господарства, промисловості 

                                                 
1
 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация / В.Л. Иноземцев. – М. :Academia, 1999. – 724 с. 

2
 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования : 

пер с англ /Д. Белл. – М. :Academia, 1999. – 786 с. 
3
 Лайон Д. Інформаційне суспільство : проблеми та ілюзії // Сучасна зарубіжна соціальна 

філософія / Д. Лайон. – К., 1996. – С. 362-380. 
4
 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М. :Прогрес, 

1966. – 462 с. 
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та сфери інших (не інформаційних) послуг (рис. 1). На їх переконання, 

настав час, коли капітал і праця, які ще зовсім недавно становили основу 

постіндустріального суспільства, почали поступатися місцем інформації 

та знанням. Інформація, вважають вони, а також технічні засоби, за 

допомогою яких проводиться її відстеження, збір, зберігання, обробка, 

використання й розповсюдження, перетворилися на найбільш 

затребуваний стратегічний ресурс людства, який визначає одночасно і 

соціокультурне життя людини, і її матеріальне існування. Ми поділяємо 

дану точку зору і теж вважаємо, що інформаційне суспільство є окремим 

етапом цивілізаційного розвитку людства, найбільш характерною 

особливістю якого є посилення впливу інформаційних та 

комунікаційних технологій на всі сфери життя суспільства. 

 

ТИПИ СУСПІЛЬСТВ

Аграрне Індустріальне Постіндустріальне
ІНФОРМА-

ЦІЙНЕ

Ноосферне 
(суспільство 

знань)

Виробництво 
продуктів 

харчування

Матеріальне 
виробництво 

Сфера 
послуг 

Сфера 
інформаційних 

послуг

Сфера 
інтелектуальної 

діяльності

СФЕРИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 
Рис. 1. Складові суспільного розвитку 

 

Термін інформаційне суспільство запропонував японський учений 

Ю. Хаяші. За його визначенням інформаційне суспільство 

«…суспільство, в якому процес комп‟ютеризації забезпечує людям 

доступ до надійних джерел інформації, звільняє їх від рутинної роботи, 

забезпечує високий рівень автоматизації виробництва», це коли 

«…виробництво інформаційного продукту, а не продукту матеріального 

стає рушійною силою придбання знання і розвитку суспільства»
1
. 

Становлення і розвиток інформаційного суспільства відбувається 

під впливом багатьох чинників: розвитку інформаційних технологій; 

набуття інформацією глобального характеру; зростання технічних 

можливостей збору, зберігання, передачі інформації і доступу до неї; 

посилення впливу інформації нарозвиток різних сфер людської 

                                                 
1
 Science Technology in Japan. – 1995. - № 53. – P.27-34. 
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діяльності тощо. Проте, найбільш суттєвий вплив на формування нового 

типу суспільства спричиняють зміни в економіці, соціальній структурі 

суспільства, глобалізацій них процесах, суспільній свідомості та ін.. у 

сучасних умовах все частіше основним джерелом росту економічного 

потенціалу окремих країн, регіонів, галузей, підприємств стають не 

матеріальні й природні ресурси, а інноваційні та інформаційні засоби 

розвитку, основані на використанні нових ідей та інтелектуальних 

ресурсів суспільства. «Такі країни, як Норвегія, Канада, Німеччина, 

Ірландія і Австралія переорієнтували власну економіку на виробництво і 

використання сучасних знань, що на 50 відсотків і більше забезпечує 

ріст національного багатства. Фактично, це – виробництво 

інтелектуального продукту за рахунок реалізації наукового потенціалу. 

Наприклад, у США частка працівників, які безпосередньо виконують 

виробничі операції, складає менше 10 відсотків, в аграрному секторі 

зайнято 2,7 відсотка сукупної робочої сили, а в видобувній 

промисловості – 1,4 відсотки. Аналогічні пропорції характерні й для 

інших розвинутих країн»
1
. В абсолютній більшості економічно 

розвинутих країн склалася ситуація, де новим джерелом багатства стали 

знання. «У минулому, коли капіталісти говорили про своє багатство, 

вони мали на увазі власність на заводи, устаткування й матеріальні 

ресурси. В майбутньому, говорячи про своє багатство, вони будуть мати 

наувазі можливість контролювати знання»
2
. 

У свій час відомий американський учений у галузі макроекономіки 

Дж. Сакс поділив світ за технологічним рівнем на три категорії. Згідно з 

таким поділом близько 15 відсотків населення землі майже повністю 

забезпечує світовий розвиток науки, техніки, нових форм виробництва; 

половина населення не створює нові технології, але спроможна їх 

застосовувати; решта – не може ні створювати, ні використовувати чужі 

винаходи
3
. За нашими спостереженнями Україна не потрапляє до третьої 

групи країн, але поки що стовідсотково не входить і до першої. 

Процеси становлення і розвитку інформаційного суспільства 

відбуваються і вУкраїні. Проте для їх успішного втілення необхідним є 

виконання трьох базових умов: перша – має визріти «соціальне 

замовлення»; друга – необхідно забезпечити відповідний технічний 

рівень для реалізації ідеї; третя – має бути створений належний 

                                                 
1
 Рейман Л.Д. Информационное общество и роль телекомуникаций в его становлении / 

Л.Д. Рейман // Вопросы философии. – 2001. - № 3. – С. 3-9. 
2
 Корнейчук И.В. Информационнаяэкономика / И.В. Корнейчук. – СПб: Питер, 2006. – 400 

с. 
3
 Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход  Дж.Д. Сакс. – М. : Дело, 1996. – 555 с. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 154 

соціально-освітній рівень населення (споживачів інформації). 

За останніми даними (Європейська бізнес асоціація) Україна 

входить до ТОП-10 світових лідерів індустрії інформаційних технологій. 

Судячи з цього, можна зробити висновок, що на даний час «соціальне 

замовлення» на побудову інформаційного суспільства В Україні в 

основному сформоване. 

Що стосується необхідного технічного рівня для втілення ідеї 

побудови інформаційного суспільства, то на сьогодні Україна 

забезпечена різноманітними програмно-апаратними засобами, має досвід 

використання промислових технологій проектування, розробки, 

впровадження і супроводження інформаційних систем, у тому числі й в 

аграрній сфері.  

На фоні позитивних зрушень на шляху розбудови інформаційного 

суспільства в Україні «…спостерігаються нерівномірність забезпечення 

можливості доступу населення до комп‟ютерних і телекомунікаційних 

засобів, поглиблення «інформаційної нерівності» між окремими 

регіонами, галузями економіки та різними верствами населення»
1
. 

Особливо це стосується сільського господарства як галузі матеріального 

виробництва та сільських жителів, які забезпечують виробничі процесі в 

цій галузі. Якщо порівняти кількість користувачів Інтернету в Україні 

серед міських і сільських жителів, то матимемо таку картину: станом на 

кінець першого кварталу 2011 року інтернет-аудиторія складала в містах 

327,5 користувачів з розрахунку на 1000 жителів, а в сільській 

місцевості – 71,1, тобто в 4,6 рази менше. Разом з тим, слід зауважити, 

що доступність Інтернету з року в рік приваблює все більшу кількість 

користувачів із числа жителів сільської місцевості. 

Розбудова сучасної системи інформаційно-консультаційного 

забезпечення агарної сфери України повинна проводитися з 

дотриманням певних принципів. Принципи – це керівні ідеї, базові 

положення, визначальні засади чого-небудь. Будучи першоосновою 

теорії, принципи формують підґрунтя для наукового пізнання об‟єктів, 

явищ, процесів тощо. У випадку з системою інформаційно-

консультаційного забезпечення принципами стають головні ідеї і 

положення щодо її формування і функціонування. 

Головною умовою в процесі створення такої системи є дотримання 

принципу системного підходу, за допомогою якого реалізуються 

процеси аналізу і синтезу, тобто розкладання цілого на складові частини 

                                                 
1
 Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки // 

Відомості ВРУ. – 2007. - № 12. – ст. 102. 
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і відтворення цілого з частин. На практиці це означає, що не можна 

вирішувати якесь завдання, навіть найважливіше, ізольовано від інших. 

Воно повинно вирішуватися комплексно, з урахуванням усіх існуючих і 

можливих зв‟язків. 

Важливим є дотримання принципу розвитку, зміст якого полягає у 

тому, що інформаційно-консультаційна система повинна створюватися з 

урахуванням можливості внесення в неї змін. 

Не можна ігнорувати і принцип єдності, дія якого спрямована на 

створення необхідних умов для забезпечення взаємодії різних 

компонентів системи. 

Досить важливим є також принцип стандартизації та уніфікації 

систем, який передбачає створення можливостей для застосування 

типових, уніфікованих і стандартизованих елементів, пакетів 

прикладних програм, комплексів, компонентів. 

Наведений перелік принципів функціонування інформаційної 

системи не є вичерпним. Його доповнюють принципи єдиної 

інформаційної бази, конфіденційності, адаптивності, різноманітності, 

еволюційності, комплексності, інноваційності, інтегративності, 

конкуренції, науковості, керованості, ієрархічності, пріоритетності, 

адресності, об‟єктивності, оперативності, самоорганізації, 

інформативності, достовірності, надійності, креативності, поєднання 

прямого і зворотного зв‟язку, спеціалізації і диференціації 

інформаційних процесів, відповідності соціально-етичним та 

культурним запитам користувачів тощо. Їх пріоритетність, розширення 

чи скорочення визначається конкретними умовами функціонування 

системи інформаційно-консультаційного забезпечення. 

Із проведеного дослідження можна зробити висновок: сьогодні 

інформація та знання стають одним із найважливіших чинників 

соціально-економічного розвитку аграрної сфери. В нових умовах 

господарювання сільськогосподарські товаровиробники повинні 

виробляти продукцію якісно, швидко і в повній відповідності зі змінами 

на ринку. Цього не можна досягти без побудови системи інформаційно-

консультаційного забезпечення галузі, завданням якої було б 

виробництво і розповсюдження інформації та надання консультаційних 

послуг, необхідних для отримання конкурентних переваг. Формування 

та ефективне функціонування такої системи може бути забезпечене 

лише на основі науково обґрунтованої сукупності принципів. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ БРАУНА ДЛЯ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДЕКСУ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 
Павленко Л.І., викладач,  

Орєшков П.С., студент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Досліджено застосування моделі Брауна для короткострокового 

прогнозування, коли зовнішні умови швидко змінюються, зокрема при 

прогнозуванні індексу інфляції. В дослідженні для характеристики 

динаміки інфляції використовуються індекс споживчих цін (ІСЦ). 

Екстраполяційними методами прогнозування займалися такі вчені, 

як В.В. Вітлінський
1
, П.І.Верченко, О.І. Ястремський. 

Адаптивні моделі прогнозування – це моделі дисконтованих даних, 

здатних швидко пристосовувати свою структуру й параметри до зміни 

умов. Інструментом прогнозу в адаптивних моделях, як і в кривих росту, 

є математична модель із єдиним фактором «час». 

Модель Брауна описує процеси з лінійної і параболічної тенденцією 

(трендом), а також випадкові процеси без тенденції
2
. Побудуємо лінійну 

модель Брауна для прогнозування індексу інфляції в Україні. 

1. За першими п'ятьма точками часового ряду за допомогою методу 

найменших квадратів оцінюються значення параметрів лінійної моделі 

для нульового моменту часу: 

thy
(t) = 0a

 + 1a
t.     (1) 

2. З використанням параметрів 0a
 і 1a

, знайдених на 

попередньому етапі, знаходимо прогноз на крок вперед (t = 1): 

1y
 = )0(0a

 + )0(1a
t = )0(0a

 + )0(1a
.  (2) 

3. Знаходимо величину відхилення фактичного значення 

економічного показника від розрахункового (в даному випадку t = 1): 

ɛ = Y (t) – thy
 (t).     (3) 

4. Коректуємо параметри моделі за формулами: 

 (t)0a
= 0a

(t-1) + 1a
(t-1) + (1 –

2
)·ɛ(t),  (4) 

                                                 
1
 Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. / В. В. Вітлінський – К.: 

КНЕУ, 2003. – 408 с. 
2
 Семененко М. Г., Князева И.В. Модель Брауна // [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://mas.exponenta.ru/literature/servermodel. pdf. 
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 (t)1a
= 1)-(t1a

+ (1 -


)
2

·ɛ(t),   (5) 

де 


 = 1 – α, – параметр згладжування. 

5. За допомогою скоригованих на попередньому кроці параметрів 

знаходимо прогноз на наступний момент часу (= 1): 

thy
(n + t) = )(0 ta

+ )(1 ta
t   (6) 

Точковий прогноз на майбутнє розраховується за формулою 

thy
 (t) = 0a

(t) + )(1 na
(t), t = 1, 2, …   (7) 

Тут n – число спостережень. 

Розрахунки наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1. Вихідні дані для побудови моделі Брауна
1
 

Рік t 
Індекс інфляції 

(y) 0a
 1a

 thy
 

E 

 0  117,83 -2,49   

2000 1 125,8 120,67 2,84 115,34 10,46 

2001 2 106,1 114,64 -6,04 123,52 -17,42 

2002 3 99,4 103,91 -10,73 108,60 -9,20 

2003 4 108,2 100,84 -3,07 93,18 15,02 

2004 5 112,3 105,18 4,34 97,77 14,53 

2005 6 110,3 109,92 4,74 109,52 0,78 

2006 7 111,6 113,10 3,18 114,66 -3,06 

2007 8 116,6 116,44 3,34 116,28 0,32 

2008 9 122,3 121,07 4,63 119,79 2,51 

2009 10 112,3 118,86 -2,20 125,69 -13,39 

2010 11 109,1 112,80 -6,06 116,66 -7,56 

2011 12 104,6 105,65 -7,15 106,74 -2,14 

2012 13 99,8 99,16 -6,49 98,50 1,30 

2013 14 100,5 96,66 -2,50 92,67 7,83 

2014 15 124,9 109,84 13,18 94,17 30,73 

2015 16 143,3 133,36 23,52 123,02 20,28 

2016 17 112,4 134,20 0,83 156,88 -44,48 

2017 18    135,03  

2018 19    135,87  

2019 20    136,70  

 

                                                 
1 Індекс інфляції (Україна). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://index.minfin.com.ua/index/infl/. 
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Рис. 1. Модель Брауна 

 

Отже, наукова новизна даної роботи полягає в дослідженні 

практичного використання моделі Брауна, зокрема для прогнозування 

індексу інфляції в Україні на наступні 3 роки. 

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ДИЛЕМИ В’ЯЗНЯ У ПРОЦЕСІ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
Перегон Р.П., студент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

Кожна організація визначає цілі своєї діяльності. Їх ефективне 

досягнення можливе лише внаслідок відповідних управлінських дій, які 

розробляються та послідовно реалізуються в рамках даної організації.  

Прийняття рішення є процесом визначення та вибору альтернатив, 

які ґрунтуються на цінностях та перевагах суб‟єкту прийняття рішення і 

супроводжується станом невизначеності суспільно-економічного 

середовища. Основною метою прийняття рішення є максимальне 

уникнення факторів невизначеності та ризику.  

Процес прийняття управлінських рішень дуже складний. Усі 

керівники приймають рішення по-різному, адже на них впливають різні 

особистісні фактори, вони володіють різними індивідуальними 

властивостями, ставлять перед собою різні цілі та використовують різні 

методи, які дають змогу достовірно й повно описати проблему, виявити 

чинники, що призвели до неї.  
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Управлінське рішення впливає на об‟єкт управління і обов‟язково 

передбачає досягнення певних результатів, як кількісних так якісних 

показників. Вимога кількісної визначеності управлінського рішення 

задовольняється встановлення конкретних результатів 

розроблювального рішення. Результати, які не мають кількісного 

вимірювання, мають бути охарактеризовані якісно1.  

Діяльність організації передбачає наявність взаємопов‟язаної 

сукупності елементів, що включають техніку, технологію, організацію 

господарських процесів і праці, матеріальні, грошові та інші ресурси та 

результати господарювання. Характерним є тісний взаємозв‟язок 

вказаних елементів. Кількісні та якісні зміни ведуть за собою інші зміни.  

Разом з конкретними завданнями з реалізації рішення слід 

вказувати способи та засоби виконання дій, необхідні ресурси, строки 

виконання, склад виконавців, форми контролю та обліку проміжних і 

кінцевих результатів, порядок взаємодії виконавців, правомірність 

документів, які можуть свідчити про хід виконання рішення.  

Управління має на меті досягнення довгострокових стратегічних 

цілей або цілей, які мають короткостроковий характер. Реалізація цілей 

будь – якої організації забезпечується шляхом прийняття і виконання 

управлінських рішень, від якості яких значною мірою залежить 

ефективність використання ресурсів цієї організації2.  

Розглянемо процес прийняття рішення двома компаніями, які 

хочуть поділити між собою ринок деяких товарів. За домовленістю вони 

використовують на просування власної продукції чітко встановлену 

суму. Відомо, що ефективність реклами і прибуток кожної фірми 

зменшується із зростанням витрат конкурента на рекламу.  

Дану ситуацію можна змоделювати за допомогою гри з ненульовою 

сумою, яку також називають дилемою в‟язня. Її суть полягає у стратегіях 

гравців, що прагнуть одержати вигоду або співпрацюючи один з одним, 

або ні. Передбачається, що гравець («в'язень») максимізує свій власний 

виграш, не піклуючись про вигоду інших.  

Класична дилема ув'язненого формулюється наступним чином. 

Двоє підозрюваних, А і Б, арештовані. У поліції немає достатніх доказів 

для звинувачення, тому ізолювавши їх один від одного, їм пропонують 

одне і те ж: якщо один свідчить проти іншого, а той зберігає мовчання, 

                                                 
1 Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті (модульний варіант): навч. 

посібник / З. М. Мочаліна, А. Л. Шутенко, І. А. Ачкасов, А. О. Гріщенко; Харк. нац. акад. 

міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 405 с. 
2 Череп А. В., Шмиголь Н. М., Бутник О. М. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі 

і аудиті. / А. В. Череп, Н. М. Шмиголь, О. М.Бутник О. М. – К.: Кондор, 2011. – 328 с.  
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то першого звільняють, а другий одержує 10 років в'язниці. Якщо обидва 

мовчать, у поліції мало доказів, їх засуджують до 6 місяців. Якщо обидва 

свідчать один проти одного, то одержують по 2 роки. Кожен ув'язнений 

вибирає – мовчати або свідчити проти іншого. Проте жоден з них не знає 

точно, що зробить інший.  

У дилемі в'язня зрада строго домінує над співпрацею, тому 

найбільш ймовірний розвиток подій – зрада обох учасників. Діючи 

окремо раціонально, разом учасники приходять до нераціонального 

рішення: якщо обидва зрадять, вони одержать в сумі менший виграш, 

ніж у випадку співпраці.  

Така ж тенденція зберігається і між компаніями, що розподіляють 

ринок. Якщо обидві фірми незалежно одна від одної приймають рішення 

збільшити витрати на рекламу, при цьому їх частки ринку і, можливо, 

обсяги продажів залишаються незмінними, а прибуток зменшується. 

Компанії можуть домовитись про скорочення витрат на рекламу та 

збереження прибутку, але завжди існує ризик зради партнера. 

Отже, процес прийняття рішень складний і багатогранний, він 

містить цілий ряд вимог, стадій та операцій. Прийняття рішення 

залежить насамперед від кваліфікації, керівника, ситуації, стилю 

керівництва, культури організації. Запропоновано використання дилеми 

в‟язня при взаємодії між компаніями, що розподіляють ринок. 

 

 

 

СИСТЕМНИЙ АСПЕКТ В ОБҐРУНТУВАННІ КАТЕГОРІЇ 

“РОЗВИТОК” 
Самойлик Ю.В., к.е.н., доцент, докторант, 

Полтавська державна аграрна академія 

 

У сучасний період категорія “розвиток” вживається в різних 

сферах: економічній, політичній, історичній, гуманітарній, медичній, 

біологічній, соціальній, педагогічній; стосовно різних об‟єктів: розвиток 

людини, економіки, науки, ринку, техніки, країни, регіону; в різних 

масштабах: просторовий, локальний, розвиток підприємства тощо. З 

огляду на широту значень даної категорії в сучасній літературі можна 

простежити різні підходи до її трактування. Сутність категорії 

“розвиток” підлягала постійному переосмисленню під впливом зміни 

філософії буття, загальнонаукових концепцій, політичних процесів, 

соціокультурних та економічних тенденцій тощо. 

Як зазначає К.Л. Тужик “у 50–60-ті роки ХХ століття переважали 

наукові і соціально-політичні концепції і доктрини, відповідно яких 
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процес розвитку визначався як сукупність стадій економічного росту, 

через які повинна пройти будь-яка країна. Перевага віддавалась 

кількісним критеріям економічного розвитку, які асоціювалися з 

високими загальними темпами економічного росту. В 70-ті роки ХХ 

століття енергетична, а після, і економічна кризи виявили слабкість та, в 

деякий випадках, неможливість виміру господарського росту за 

допомогою лише кількісних підходів та критеріїв. В зв‟язку з цим в 

західній економічній науці значна увага почала приділятися 

структурним змінам, які повинні були б забезпечувати 

самопідтримуючий ріст. Знову ж таки, в 80-ті роки того ж століття під 

значним впливом кризових явищ у світовому господарстві, передові 

позиції зайняла неокласична концепція, основний акцент в якій ставився 

на необхідності вільного ринку, ліберизації економіки, її зовнішній 

відкритості та приватизації, що вплинуло на змістовне розуміння 

наукової категорії “розвиток”
1
. 

У загальному розумінні категорію “розвиток” визначають таким 

чином: розвиток – поглиблення складу чогось, внесення в нього чогось 

нового, раніше не відомого
2
; розвиток – процес зміни структур 

суспільства пов‟язаний з економічним зростом, що охоплює економічні 

та соціальні структури
3
; розвиток – незворотна, спрямована закономірна 

зміна матеріальних (організм, екосистема, підприємство) та ідеальних 

(мова, культура, релігія) об‟єктів
4
; розвиток – безперервний процес 

різних форм взаємодій, тобто вплив зовнішнього середовища на систему 

та системи на зовнішнє середовище
5
; розвиток – вищий тип руху, зміни 

матерії і свідомості; перехід від одного якісного стану до іншого, від 

старого до нового
6
; розвиток являє собою не всяку зміну в структурі 

об‟єкта, а тільки якісну зміну, зв‟язану з перетвореннями у внутрішній 

                                                 
1 

Тужик К.Л. Управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств: дис. ... 

канд. екон. наук : 08.00.04 / К.Л. Тужик; Нац. універ. біорес. та природокор. України. – К. – 

2016. – 231 с. 
2
 Словарь сочетаемости слов русского языка. / под ред. П. И. Денисова, В. В. 

Морковкина. – 2-е изд., испр. – М. : Рус. Яз., 1983. – 688 с. – С. 467. 
3
 Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь : франц., русская, англ., 

немецкая, испанская терминология : в 2-х т. / И. Бернар, Ж-К Колли; [пер. с фр.]. – М. : 

Международные отношения, 1996. – Т. 1. – 784 с. – С. 572. 
4
 Основи стійкого розвитку : навч. посіб. / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельник. – Суми : 

ВТД “Університетська книга”, 2005. – 654 с. – С. 13. 
5
 1. Белопольский Н. Г. Энвироника – наука о развитии и совершенствовании общества и 

мира / Н. Г. Белопольский. – Донецк; Мариуполь : ИЭП НАН Украины, 1997. – 331 с. – 

С. 17. 
6
 Запасна Л.С. Економічна сутність розвитку підприємства / Запасна Л.С. // Проблемы 

материальной культуры. Экономические науки. –2007. –№ 2. – С. 33–37. – С. 34. 
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будівлі об‟єкта, у його структурі, що представляє собою сукупність 

функціонально зв'язаних між собою елементів, зв‟язків і залежностей
1
.  

Узагальнюючи зазначені підходи до трактування категорії 

“розвиток”, варто зазначити, що спільними для даних концепцій є такі 

аспекти: по-перше, розвиток однозначно можна трактувати як зміна 

стану об‟єкта, при цьому дану категорію доцільно вживати лише 

відносно об‟єкта вивчення, на який спрямовується його вектор, а не 

самостійно; по-друге, розвиток – це рух, результатом якого є 

безповоротні перетворення. Ми погоджуємось із зазначеними 

концептуальними положеннями, однак, вважаємо, що деякі авторські 

твердження є дискусійними та недостатньо обґрунтованими.  

Насамперед слід детально розглянути питання системності 

розвитку. Ця теза простежується у О.В. Раєвнєва, який виділяє три 

підходи до розуміння розвитку: через вивчення і виділення властивостей 

систем, які розвиваються; через формування трактувань цієї дефініції; як 

порівняльної характеристики об‟єкта. За першим підходом, розвиток є 

незворотним, спрямованим, закономірним і унікальним процесом змін 

відкритої системи у просторі та часі. Другого підходу дотримуються такі 

вчені, які визначають розвиток як процес формування нової відкритої 

системи, який виражений у якісній зміні складу, структури і способу 

функціонування системи, що виявляється у кризовій формі та 

спрямований на досягнення цілей підприємства. Інші вчені розуміють 

розвиток як унікальний процес трансформації відкритої системи в 

просторі та часі, що характеризується постійною зміною цілей його 

існування шляхом формування нової відкритої системи і переводом його 

в нову траєкторію розвитку
2
 

Таким чином, використання теорії систем відносно категорії 

“розвиток” дає змогу стверджувати, що розвиток може бути тільки 

системним. Основною ознакою системи є наявність сукупності 

взаємопов‟язаних елементів, які взаємодіють між собою та зовнішнім 

середовищем (коли мова йде про відкриту систему). Саме взаємодія є 

основною відмінною рисою системи від комплексу, який є лише 

сукупністю елементів. Під час взаємодії можливе створення ефекту 

синергії. Отже, можемо стверджувати, що розвиток є результатом 

синергії системи – об‟єкта, на який спрямований вектор розвитку. 

Розвиток настає на тому етапі, коли можливості об‟єкта виходять за його 

                                                 
1 Философская энциклопедия. Т.4 “Наука–логики”. – Сигети. Гл. ред. Ф.В. 

Константинов. – М.: “Советская энциклопедия”, 1967. – 592 с. – С. 453. 
2 Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : 

монографія / О.В. Раєвнєва. – Харків, 2006. – 496 с. – С. 108. 
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межі за рахунок синергетичної взаємодії елементів. Розвиток охоплює 

всі елементи та сфери об‟єкта. Він є рухом вперед за межами оболонки 

об‟єкта. 

 

 

 

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ 

НА АВТОМОБІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Тарандушка Л.А., к.т.н., доцент 

Черкаський державний технологічний університет 

Тарандушка І.П., аспірант 

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 

 

У сфері обслуговування автомобілів під якістю виконаних робіт, 

тобто під задоволенням вимог замовника, мається на увазі відповідність 

рівня виконаних робіт вимогам, що пред'являються з боку автомобільної 

промисловості 
1
. Через величезний попит на обслуговування та ремонт 

автомобілів на ринку покупець обирає виконавця згідно відгуків про 

якість виконаних робіт раніше. Престиж станцій технічного 

обслуговування залежить від того, наскільки мають попит ці станції на 

ринку. Однак, при відкритті нової станції технічного обслуговування є 

затримка в часі між виконаними роботами та розповсюдженням в масах 

відгуків, про їх якість, яка може становити кілька років. Отже, оцінка 

якості виконаних робіт на СТО споживачами, є лише допоміжною і не 

може грати основну роль в управлінні якістю технічного обслуговування 

та ремонту на підприємствах, оскільки вона надто інерційна. З точки 

зору підходів до оцінки і контролю якості залишаються дві моделі 

управління якістю. Перша модель заснована на безпосередньому 

контролі виконуваних робіт. У другій моделі методичною основою для 

управління якістю є міжнародні стандарти серії ISO 9000. 
Перевірка виконуваних робіт шляхом проведення вибіркового 

контролю якості є важливим і необхідним елементом авторемонтного 

виробництва, проте в системі управління якістю результати проведення 

вибіркового контролю якості грають лише допоміжну роль. Дійсно, 

результати вибіркового контролю якості безпосередньо не вказують на 

причини та джерела появи браку, вони спрямовані переважно на оцінку 

загальної роботи і меншою мірою на виявлення конкретних недоліків 

                                                 
1
 Андрусенко. С. І Технологічне проектування автотранспортних підприємств : 

Підручник. – К.: „Каравела”, 2009.- 367 с. 
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виробництва. Крім того, після проведення вибіркового контролю якості, 

виправлення всіх недоліків займає певний час і отримання якісної 

послуги може затягнутись
1
. Тому інтерес представляє інша модель 

модель управління якістю виробництва на основі контролю не тільки 

результатів роботи, але і технологічних процесів виробництва, їх 

організації і застосовуваних засобів. Іншими словами, положення 

стандартів ISO 9000 при відповідній інтерпретації можуть бути корисно 

використані і в сфері авторемонтного виробництва. 

Стандарти ISO 9000 розроблено для управління якістю продукції чи 

послуг у промисловості. Вони визначають і регламентують інваріантні 

питання створення, розвитку, застосування та сертифікації систем якості 

на промислових підприємствах. В них встановлюється форми вимог до 

системи якості в цілях демонстрації постачальником своїх можливостей і 

оцінки цих можливостей зовнішніми сторонами.  
Система якості зазвичай являє собою сукупність трьох рівнів 

документів. Ці документи містять: 1) опис політики управління для 

кожного системного елемента (організація, відповідальні,контроль); 2) 

опис процедур управління якістю (що, де, ким і коли має бути зроблено); 

3) тести, плани, інструкції і т. п. 

Сертифікація підприємств за стандартами ISO 9001 – виконується 

деякою уповноваженою зовнішньою організацією. Наявність 

сертифікату якості - одне з важливих умов для успіху комерційної 

діяльності підприємств
2
. 

Стандарти серії ISO 9000 управління якістю промислової продукції 

поділяються на первинні, вторинні і підтримуючі. 

У свою чергу, первинні стандарти поділяються на зовнішні і 

внутрішні. Зовнішні стандарти інваріантні до додатків, вони описують 

вимоги, дотримання яких гарантує якість при виконанні контрактів із 

зовнішніми замовниками. Внутрішні стандарти призначені для 

внутрішнього використання, вони описують заходи з управління якістю 

всередині компанії. 

За управління якістю всередині виробництва відповідає технічний 

контроль. Завдання технічного контролю: 

планування і практична реалізація всіх процедур та інструментів 

системи тотального управління якістю на підприємстві, що 

безпосередньо стосуються виробництва продукції; 

                                                 
1
 Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: 

Підручник.- К.: Знання-Прес, 2004.-478 с. 
2
 ДСТУ ISO 9001:2009 http://www.plitka.kharkov.ua/certs/433_iso9001.pdf. 
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постійна реалізація циклу PDCA («планування-виконання-

перевірка-реакція») на всіх рівнях виробництва; 

установлення якості готової продукції (послуги); 

попередження впливу імовірнісних і суб'єктивних факторів на 

якість продукції (послуги), що випускається; 

забезпечення встановленого технічного режиму. 

Як уже зазначалось, організація системи управління якістю на 

підприємстві полягає у створенні організаційної структури в межах 

підприємства, яка охоплює всі сфери його діяльності й підрозділи в 

сукупності з відповідними функціями, процесами та ресурсами, що 

забезпечують здійснення ефективного функціонування даної системи на 

всіх етапах її життєвого циклу і в кожному її елементі. 

Тотальне управління якістю включає: 

Контроль у процесі розроблення нової продукції. 

Оцінювання якості дослідного зразка, планування (проектування) 

якості продукції і виробничого процесу, контроль, оцінювання й 

планування якості матеріалів, що постачаються. 

Вхідний контроль матеріалів. 

Контроль готової продукції (послуги). 

Оцінювання якості продукції (послуги) та її сертифікація. 

Оцінювання якості виробничого процесу (його сертифікація). 

Контроль якості продукції та виробничого процесу. 

Аналіз спеціальних процесів (спеціальні дослідження у сфері якості 

продукції). 

Збирання та використання інформації про якість продукції. 

Контроль апаратури, за допомогою якої отримується інформація 

про якість продукції та процесів. 

Навчання працівників методам забезпечення якості, підвищення 

кваліфікації персоналу. 

Гарантійне обслуговування. 

Координацію робіт у галузі якості. 

Сумісну роботу з постачальниками із забезпечення якості 

продукції. 

Використання циклу РDCА (РІаN-Dо-Сheск-Асt). 

Організацію роботи гуртків якості. 

Управління і використання людського фактора шляхом сприяння 

зацікавленості всіх учасників у кінцевому результаті виконання їх 

обов'язків або роботи. 

Розроблення державної політики (законодавчої бази, стандартів) в 

галузі якості, приведення національних стандартів у відповідність із 
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діючими міжнародними стандартами якості продукції, послуг і робіт. 

Розроблення відповідних галузевих, регіональних стандартів, 

стандартів якості підприємства, розроблення й утілення відповідних 

заходів на всіх рівнях підприємства. 

Формування культури якості, матеріальної та інших форм 

заохочення всіх працівників і службовців у підвищенні якості продукції, 

підготовку управлінських кадрів для керівництва в галузі якості. 

Розроблення критеріїв відповідальності за якість для всіх рівнів 

керівництва процесами впродовж усього життєвого циклу продукції та 

послуг. 

В результаті проведення аналізу контролю якості було визначено 

основні складові контролю якості виробничого процесу на 

автомобільних підприємствах для отримання якісної продукції або 

послуг. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ 
Цівіна В.В., студент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

Для багатьох видів бізнесу інформація є їх найбільш цінним 

активом. Незважаючи на те, що Інтернет дає можливість освоювати 

велику кількість нових ринків, паралельно виникає питання безпеки 

інформаційної та інтелектуальної власності, яке розв'язує цифровий 

правовий менеджмент
1
. 

Також Інтернет дає можливість заощадити велику кількість часу і 

коштів на корпоративних закупівлях. Жодна інша модель бізнесу так не 

підкреслює необхідність тісної інтеграції між виробниками, 

постачальниками та дистриб'юторами, в процесі якої встановлюється 

ринкова ціна. Збільшення швидкості проходження цього ланцюжка за 

допомогою можливостей, які відкриває Інтернет, значно підвищує 

ефективність. 

Сьогодні, приблизно 60 000 видів бізнесу обмінюються із своїми 

партнерами діловою документацією типу замовлень і рахунків за 

допомогою стандартного зв'язку і протоколу, що називається 

Електронний Обмін Даних (EDI). Більшість реалізацій EDI 

                                                 
1
 Електронна комерція: будівництво електронної імперії / Стефано Корпер та Хуаніта 

Еліс, 2006, 2-ге видання. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 167 

використовують орендовані лінії або спеціалізовані мережі (value added 

networks, VANs), а це спричиняє необхідність значної інтеграції між 

всіма партнерами. Мережний дизайн, інсталяція й адміністрація можуть 

бути дорогими в термінах апаратних засобів, програмного забезпечення і 

штату. Фактично, ці витрати – ключова причина того, що EDI найбільше 

широко розгорнуті тільки в великих компаніях
1
. 

Варто розглянути типи електронної комерції: 

B2B електронна комерція – це електронна комерція між 

компаніями. Це – тип електронної комерції, що має справу з 

відносинами між і серед видів комерційної діяльності. Приблизно 80 % 

електронної комерції належать до цього типу, і більшість експертів 

пророкує, що B2B електронна комерція продовжить поширюватися 

швидше ніж B2C. Більше загальні B2B приклади й кращі практичні 

моделі – IBM, Hewlett Packard, Cisco and Dell
2
. 

На відміну від галузі B2C, галузь електронної комерції B2B 

існувала ще до появи глобальних комп'ютерних мереж. Ще на початку 

комп'ютерної ери були створені такі закриті фінансові мережі, як SWIFT 

та Reuters. З розвитком Інтернет, у галузь B2B включились не лише 

фінансові структури, а й великі фірми, що займалися різноманітною 

бізнес-діяльністю. За останні роки темпи розвитку електронної комерції 

B2B значно перевищують темпи розвитку B2C. Причиною цього є 

значно більший потенціал розвитку галузі B2B та значно більший об'єм 

ринку B2B. 

Електронна комерція бізнес-до-користувача (В2С), або торгівля між 

компаніями й споживачами, включає збирання інформації клієнтами; 

купівлю фізичних речей чи інформаційних/електронних товарів; і, для 

інформаційних товарів, одержування товару (програми, електронної 

книги) по електронній мережі. Це друга по величині й сама рання форма 

електронної комерції. B2C електронна комерція зменшує ціну угод 

(особливо ціну пошуку), збільшуючи доступ споживачів до інформації й 

дозволяючи споживачам знайти саму конкурентоспроможну ціну за 

товар або послугу. B2C електронна комерція також зменшує ринкові 

бар'єри входу, тому що вартість створення й розкручування сайту 

набагато менша ніж установка структури фірми. У випадку 

інформаційних товарів, B2C електронна комерція ще більш приваблива, 

тому що це зберігає фірми від факторингу в додатковій вартості фізичної 

                                                 
1
 Апопій В. В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку / Апопій В. В. // 

Регіональна економіка. - 2003. - № 1. - С. 25 в 
2
 Leadership For The New Millenium: Delivering On Digital Progress And Prosperity. The U.S. 

Government Working Group On E-commerce. 5th Annual Report. -2002. 
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мережі розподілу. Крім того, для країн із зростаючою кількістю 

користувачів Internet, поставка інформаційних товарів стає усе більше й 

більше доступною
1
. 

Електронна комерція B2C створила нові можливості не лише для 

інформаційної та телекомунікаційної галузей, але і для всіх інших 

галузей економіки. 

Електронна комерція бізнесу-до-уряду або B2G взагалі 

визначаються як торгівля між компаніями й суспільним сектором. Це 

відноситься до використання Internet для суспільного придбання, 

ліцензуючи процедури, і інші пов'язані з урядом операції. Цей вид 

електронної комерції має дві особливості: спочатку, суспільний сектор 

приймає експериментальну/провідну роль у встановленні електронної 

комерції; потім передбачається, що суспільний сектор має більшу 

потребу підвищення ефективності системи придбання. Доступна через 

мережу політика придбання збільшує прозорість процесу придбання (і 

зменшує ризик несправностей). Дотепер, однак, розмір B2G ринки є 

незначним, оскільки урядові системи електронного придбання 

залишаються неопрацьованими
2
. 

Електронна комерція споживач-до-споживача або C2C - просто 

торгівля між приватними індивідуумами або споживачами. Цей тип 

електронної комерції характеризований ростом електронних ринків і 

мережних аукціонів, особливо у вертикальних галузях промисловості. 

С2С можливо має найбільший потенціал для того, щоб розвивати нові 

ринки. Цей тип електронної комерції входить принаймні в три форми:  

1) аукціони, типу eBay, що дозволяє інтерактивно пропонувати ціну 

в реальному масштабі часу;  

2) однорангові системи, типу моделі Napster (протокол спільного 

використання файлів між користувачами в системах типу IRC) і більш 

пізні моделі обміну грошей;  

3) оголошення тематичних категорій у портальних сайтах типу 

Тематичних категорій Excite і eWanted (діалоговий, мережний ринок, де 

покупці і продавці можуть вести переговори). 

Мобільна торгівля - закупівля й продаж товарів і послуг через 

бездротову технологію, тобто, кишенькові пристрої типу мобільних 

телефонів і особистих цифрових помічників. Японія замічена як 

глобальний лідер у мобільній торгівлі.  

                                                 
1
 Шалева О.І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 

216 с. 
2
 Шалева О.І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 

216 с. 
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Електронна комерція споживач до адміністрації (C2A) - взаємодія 

бізнесу і адміністрації виявляється у використанні електронних засобів 

для організації ділової взаємодії комерційних структур з державними 

організаціями. 

Electronic Data Interchange (EDI, Електронний обмін даними) - це 

важлива складова електронної комерції, що являє собою обмін бізнес-

даними стандартизованого формату по принципу "комп'ютер-комп'ютер" 

між торговими партнерами. 

На сьогоднішній день EDI є найбільш відпрацьованою технологією. 

Цей метод кодування послідовних транзакцій та їх опрацювання в 

онлайн режимі існує вже понад 25 років. Складовою частиною 

електронної комерції EDI став тоді, коли замість дорогих VAN мереж 

його стали використовувати у WWW Мережах. Найважливіший 

результат використання EDI - зменшення невиробничих витрат. 

Не зважаючи на те, що EDI - це особливість закритих бізнес мереж, 

компанії, що займаються електронною комерцією все в більшій степені 

асоціюють EDI з мережею Інтернет. 
 

 

 

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІМІТАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЇХ ПРИКЛАДНІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
Янчинський. М.О., студент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

На сучасному етапі розвитку складні економічні системи вимушені 

працювати в умовах високої невизначеності, що суттєво ускладнює 

управління ними. В процесі прийняття управлінських рішень виникає 

проблема прогнозування поведінки системи та зовнішнього середовища. 

Імітаційне моделювання дозволяє здійснити множину прогнозів за 

різними сценаріями залежно від динамічного формування різноманітних 

ситуацій практично необмеженої складності. Необхідними умовами 

створення мінімалістичних моделей, адекватних реальним системам та 

поставленим завданням прогнозування й аналізу, є вдале обрання 

методології моделювання, програмних засобів реалізації та планів 

проведення імітаційних експериментів, що досі складає значні проблеми 

і є об‟єктами дискусій
1
. 

                                                 
1 Плотников А.М. Анализ современного состояния и тенденции развития имитационного 

моделирования в Российской Федерации /А.М. Плотников, Ю.И. Рыжиков, Б.В. Соколов, 
Р.М. Юсупов // Имитационное моделирование. Теория и практика: материалы конф. 

ИММОД-2013. – вып. № 2 (25).  СПб: Тр. СПИИРАН, 2013. – с. 42–112. 
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Згідно з наведеним, актуальним є розгляд сучасних напрямків 

імітаційного моделювання і аналіз можливостей їх прикладного 

використання в практиці управління економічними об‟єктами. Найбільш 

розвинутими методологіями імітаційного моделювання на сьогодні є 

дискретно-подійна (ДП), системно-динамічна (СД) та мультиагентна 

(МА). 

Дискретно-подійне моделювання працює на нижчому та 

середньому рівнях абстракції. Агентні моделі можуть використовуватися 

на будь-якому рівні та у будь-якому масштабі. 

Дискретно-подійне моделювання використовується найчастіше для 

рішення оперативно-тактичних задач. Основою ДП підходу є концепція 

замовлень (транзактів, entities), ресурсів та потокових діаграм 

(flowcharts), які визначають потоки замовлень і використання ресурсів. 

Найбільш розповсюджені програмні платформи підтримки підходу – 

GPSS/PC, GPSS/H, GPSS World, Object GPSS, Arena, SimProcess, 

Enterprise, Dynamics, AutoMod 
1
,
2.
 

Системно-динамічна методологія призначена для вирішення, як 

правило, стратегічних задач; визначення загальних тенденцій розвитку 

процесів. Вона передбачає високий рівень агрегації об‟єктів. СД підхід 

використовується тоді, коли динаміка об‟єкту моделювання 

визначається у вигляді еволюційних змін, без відтворення окремих 

елементарних подій. Моделі реальних об‟єктів при цьому представлені у 

вигляді взаємодії потоків різноманітної природи.  

Потоковий підхід реалізується на базі методу системної динаміки, 

запропонованого Дж. Форрестером
3
.  

Моделі системної динаміки – це динамічні моделі зі зворотними 

зв‟язками. Передбачені також часові затримки, що відтворюють 

тривалість процесів. Формування моделі за методом системної динаміки 

здійснюється за допомогою діаграм причинно- наслідкових зв‟язків. 

Програмні платформи реалізації системно-динамічної методології – 

DYNAMO, Stella, Vensim, PowerSim, Ithink, Rethink, ModelMaker та ін
4
.  

Агентне (мультиагентне) моделювання (agent-based modeling) 

                                                 
1 Девятков В.В. Методология и технология имитационных исследований сложных систем 

/В.В. Девятков. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 448 с. 
2 Кобелев Н.Б. Большие системы и их имитационное моделирование /Н.Б. Кобелев. – М.: 

ПРИНТ-СЕРВИС, 2011. – 260 с. 
3 Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия /Дж. Форрестер. – М.: Прогресс, 
1971. – 765 с.  
4 Борщев А. От системной динамики и традиционного имитационного моделирования  к 

практическим агентным моделям: причины, технологии, инструменты [Электр. ресурс]. 

Режим доступа : http:// www.xjtek.com  

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=d79a4e&url=&msgid=14913053540000000318;0;1&x-email=mankivka%40inbox.ru
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базується на визначенні досліджуваного об‟єкту у вигляді окремих 

специфікованих активних підсистем (агентів). Така методологія реалізує 

погляд на систему як на сукупність активних об‟єктів із завданням їх 

індивідуальної поведінки та взаємодії.  

Згідно з цим агентні моделі використовуються для дослідження 

децентралізованих систем, динаміка функціонування яких визначається 

не глобальними правилами та законами, а навпаки, ці глобальні правила 

та закони є результатом індивідуальної активності членів групи. Всі 

агентні моделі поєднує децентралізований характер їх організації і 

функціонування. Активному просуванню наведеного підходу в останній 

час сприяє той факт, що в галузі економіки не зовсім адекватні моделі 

сталих рівноважних режимів. Найбільш поширені програмні платформи 

реалізації мультиагентної методології – SWARM, RePast, AScape, 

AnyLogic
1
,
2
.  

Аналіз діяльності і розробка стратегії поведінки компанії в умовах 

нестабільної економічної ситуації; розробка антикризової програми в 

сучасних економічних умовах; створення модулів операційного, 

тактичного і стратегічного планування в корпоративних інформаційних 

системах і системах підтримки прийняття рішень  актуальні задачі для 

українських підприємств. Цим пояснюється їх інтерес до пошуку 

ефективних інструментів прийняття стратегічних і тактичних рішень. 

Однак, слабка постановка задач з боку бізнесу, недостатнє 

розповсюдження і знання методів імітаційного моделювання у бізнес-

середовищі, слабкий управлінський консалтинг стримують використання 

цього інструментарію в практиці роботи вітчизняних підприємств. 

Імітаційні моделі можуть з успіхом використовуватися не тільки на 

корпоративному рівні, але і в галузі більш відкритих соціальних систем.  

Світовий досвід свідчить, що для прикладної реалізації значних 

проектів із залученням імітаційного моделювання необхідно:  

 проведення наукових досліджень у науково-дослідних 

лабораторіях провідних університетів, організований на досвіді розробки 

імітаційних моделей консалтинг;  

 навчання топ-менеджерів, відповідних за прийняття рішень, 

системному мисленню за допомогою ділових імітаційних ігор й 

шаблонів на стадіях підготовки моделей та сценаріїв, проведення 

                                                 
1 Борщев А. От системной динамики и традиционного имитационного моделирования  к 

практическим агентным моделям: причины, технологии, инструменты [Электр. ресурс]. 

Режим доступа : http:// www.xjtek.com  
2 Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в 

управлении /Д.Ю. Каталевский.  М.: МГУ, 2011. - 304 с. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=d79a4e&url=&msgid=14913053540000000318;0;1&x-email=mankivka%40inbox.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=d79a4e&url=&msgid=14913053540000000318;0;1&x-email=mankivka%40inbox.ru
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тренінгів для замовників стосовно використання імітаційних моделей, 

реалізації на них різних планів імітаційних експериментів;  

 реалізація інтегративних ІТ-проектів на різних рівнях управління 

та за різними напрямками.  

Отже, розповсюдження прикладних імітаційних додатків, 

створених на базі використання різних (доцільних за конкретними 

ситуаціями) методологій, сприятиме розширенню звертання вітчизняних 

користувачів до цього ефективного математичного інструменту 

економічних досліджень. 

 

 

 

СКЛАДНІ МЕРЕЖІ ТА МЕТОДИ ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ 
Ярославцев К.А., студент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Однією з важливих проблем в галузі розробки і створення сучасних 

складних комунікаційних систем, в тому числі соціальних мереж 

інтернет-простору, є дослідження динаміки їх функціонування на різних 

етапах проектування, випробування та експлуатації. Окреслену 

проблематику варто розглядати в рамках дослідження складних систем 

вцілому, тобто, використавши методи дослідження складних систем без 

урахування їх природи.  

Складними системами називаються системи, що складаються з 

великого числа взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою елементів. 

Кожну складну систему можна розглядати як мережу1.  

Мережу можна розглядати як сукупність вершин, що поєднані 

зв‟язками. З кінця 1990 років для вивчення складних систем 

розвивається новий ефективний інструмент дослідження – теорія 

складних мереж. Складні мережі (Complex networks) – це мережі 

(графи), що володіють нетривіальними топологічними властивостями і 

складаються з реальних об'єктів і зв'язків між ними. Іншими словами, 

складна мережа – це граф, побудований на основі реальних даних. Для 

складних мереж характерна безмасштабна топологія, і вони, як правило, 

наділені додатковою семантикою, яка зазвичай виражається набором 

атрибутів, приписаних їм вершин і ребер графа2.  

                                                 
1
 Евин И. А. Введение в теорию сложных сетей. / Евин И. А. // Компьютерные 

исследования и моделирование. – 2010. – Том 2. – N2. – С. 121-141. 
2
 Ландэ Д. В. Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы. / Ландэ 

Д.В. Снарский А. А., Безсуднов И. В. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 264 с. 
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Складність мережі і, відповідно, її моделі визначається, перш за все, 

складністю структури, яка характеризується великою кількістю 

елементів системи і різними видами взаємодії між цими елементами. 

Другим аспектом складності є складність процесу функціонування 

системи або окремих її підсистем. Це може бути пов'язано як з 

непередбачуваним характером поведінки системи, так і з неможливістю 

формального представлення правил перетворення вхідних впливів у 

вихідні
1
. 

Будь-яку синтезовану або отриману якимось іншим чином 

структуру складної мережі необхідно дослідити та отримати її основні 

характеристики. Якщо процес функціонування досліджуваної системи 

зводиться до сумарного ефекту функціонування її компонент, то таку 

систему слід віднести до «простих», незважаючи на велику кількість її 

складових. При аналізі простих систем використовується послідовний 

поділ системи на компоненти і формуються моделі досить простих 

елементів. Зокрема при математичному моделюванні, моделі елементів 

представлені у вигляді рівнянь, а прогноз поведінки системи є фактично 

розв‟язком системи рівнянь. Кінцевим етапом проектування складної 

мережі, здійсненого як методом синтезу структури, так і методом аналізу 

варіантів структур, є аналіз показників ефективності мережі. 

Серед відомих методів аналізу показників ефективності складних 

систем і дослідження динаміки їх функціонування слід відмітити 

аналітичний метод, метод натуральних випробувань, метод 

напівнатурального моделювання, моделювання процесу функціонування 

системи на ЕОМ. 

Аналітичне дослідження процесу функціонування складних мереж 

практично неможливо. Побудова аналітичної моделі складної мережі 

потребує врахування великої кількості умов, що визначаються 

особливостями роботи мережі, взаємодією її складових, впливом 

зовнішнього середовища тощо. 

Конструювання та моделювання складних мереж пов'язано з 

великими витратами часу і коштів. Проведення тестувань передбачає 

наявність готового зразка мережі або її фізичної моделі, що виключає 

або ускладнює використання цього методу на етапі проектування 

мережі
2
. 

Широке застосування для дослідження характеристик складних 

                                                 
1
 Евин И. А. Введение в теорию сложных сетей. / Евин И. А. // Компьютерные 

исследования и моделирование. – 2010. – Том 2. – N2. – С. 121-141. 
2
 Ландэ Д. В. Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы. / Ландэ 

Д.В. Снарский А. А., Безсуднов И. В. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 264 с. 
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мереж знаходить метод напівнатурального моделювання. При цьому 

використовується частина реальних пристроїв системи. Включена в таку 

напівнатуральну модель ЕОМ імітує роботу інших пристроїв мережі, 

відображених математичними моделями. Однак у більшості випадків 

цей метод також пов'язаний зі значними витратами і труднощами, 

зокрема, апаратного стикування натуральних частин з ЕОМ. 

Дослідження функціонування складних мереж за допомогою 

моделювання їх роботи на ЕОМ допомагає скоротити час і кошти на 

розробку. Необхідною умовою створення таких моделей є поєднання 

математичних моделей та засобів імітаційного моделювання. Подібні 

моделі припускають описання системи співвідношеннями або системами 

рівнянь, «вхід» і «вихід» системи пов'язані певним алгоритмом, 

відтворення будь-яких процесів, що протікають у часі. Тут важливі 

моменти початку і закінчення кожного з процесів, що функціонують 

паралельно. Такий вид моделювання передбачає поділ складної системи 

на простіші підсистеми і дослідження їх поведінки в часі. Витрати 

робочого часу і матеріальних засобів на реалізацію методу виявляються 

незначними в порівнянні з витратами, пов'язаними з натурним 

експериментом. Результати моделювання за своєю цінністю для 

практичного вирішення завдань часто близькі до результатів 

натурального експерименту. Для дослідження складних мереж можна 

також, окрім зазначених вище методів, використовувати методи 

інформаційного та системного моделювання
1
.  

 

 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Опаленко А.М., к.е.н. 

Східнoєврoпейський університет екoнoміки і менеджменту 

 

Стан українських виробничих підприємств на сучасному етапі 

вимагає розробки і застосування нових підходів до організації їх 

діяльності, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності та 

ефективності виробництва. Зміна зовнішнього середовища, світова 

економічна криза, зменшення часу, відведеного на прийняття і 

виконання рішень та загострення конкурентної боротьби, пред'являють 

нові високі вимоги до системи управління підприємств. Діяльність 

                                                 
1
 A. Jimenez, K. F. Tiampo, A. M. Posadas Small-world in a seismic network: the California 

case // Nonlin. Processes Geophys., 15. – (2008) С. 389–395. 
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виробничих підприємств має ризиковий характер функціонування в 

умовах невизначеності, які не можуть бути однозначно визначені, що 

викликає необхідність розробки і впровадження системи управління 

ризиками підприємств для забезпечення їх стійкості та 

конкурентоспроможності.  

Ринкове середовище, в якому діють сучасні підприємства, носить 

імовірнісний характер, відрізняється значним ступенем невизначеності, 

тому діяльність будь-якого підприємства схильна до широкої групи 

ризиків і стає все більш нестійкою, мінливою, складною, важко 

передбачуваною. Уникнути ризику у виробничій діяльності практично 

неможливо. Тому основним завданням управлінської діяльності є оцінка 

можливого ризику, виявлення факторів і вибір методів управління 

ризиками.  

Питання управління ризиками в різних аспектах розглядалися в 

роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Як показав проведений 

аналіз опублікованих робіт, проблемам управління ризиками 

виробничих підприємств присвячено досить широке коло наукових 

праць. В їх основі лежать фундаментальні дослідження в області теорії 

ризику, окремі аспекти відображені в наукових дослідженнях в області 

фінансового менеджменту, операційного менеджменту, економіки 

підприємства та ряду економіко-математичних дисциплін.  

Досвід розвинутих країн показує, що ігнорування або недооцінка 

ризику, незнання методів оцінювання та управління ризиками при 

розробці тактики та стратегії економічної політики, прийнятті 

конкретних рішень обов'язково стримує розвиток: суспільства, науково-

технічного прогресу та прирікає виробниче підприємство як систему на 

застій. Господарська сфера вносить у підприємницьку діяльність 

додаткові елементи невизначеності, розширює зони ризикових ситуацій. 

У цих умовах виникають неясність та невпевненість у отриманні 

очікуваного кінцевого результату. В даний час існує широкий спектр 

загальновизнаних методів управління ризиками. Більшість з них, 

безумовно, ефективні в застосуванні, але вимагають спеціальних 

розробок і матеріальних затрат, які можуть не покрити вигоди від 

застосування. Тому необхідно чітко уявляти, що очікується від 

управління ризиками і як дана технологія вписується в процес 

управління ризиками виробничих підприємств.  

Метод управління ризиками визначається як прийом або система 

прийомів виконання окремих операцій в процесі управління ризиками. 

Тобто застосування методів управління ризиками дозволяє вирішити 

основні завдання виявлення можливих негативних ситуацій, оцінки 
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ймовірності їх настання і величини наслідків від їх прояву. Проте 

існування великої кількості різних методів управління ризиками 

ускладнює виконання поставлених завдань. 

Процес успішного функціонування та економічного розвитку 

підприємств багато в чому залежить від високопрофесійного рівня його 

управління, зокрема управління ризиками. Саме тому, питання розробки 

відповідного управління ризиками на виробничих підприємствах є вкрай 

актуальним. 

Проблематика управління ризиками досліджена в працях багатьох 

відомих вчених, однак у їх роботах питання управління ризиками 

розкрите не повною мірою і потребує подальшого вдосконалення. 

Так відомий науковець, Вовк В.М. в праці
1
 аналізуючи динаміку 

розвитку виробничого підприємства як економіко-виробничої системи, її 

взаємодію з зовнішнім середовищем, наголошує на тому, що для 

ринкової економіки роль чинників випадковості та ризику є великою, в 

ній постійно банкрутують і зникають підприємства, особливо малі та 

середні та саме врахування цих чинників у моделюванні діяльності, 

прийнятті рішень набуває надзвичайно важливого значення. 

Соломенко О.Є. в праці
2
 досліджує теоретичні та практичні аспекти 

проблеми управління ризиком, зокрема інформаційне забезпечення 

управління ризиковою ситуацією на підприємстві. Автор підкреслює, що 

саме застосування ситуаційного підходу до управління ризиком визначає 

вплив ризикової ситуації на параметри економічної діяльності 

підприємства. Вважає, що управління ризиком повинно ґрунтуватись на 

управлінні ризиковою ситуацією з метою забезпечення ефективного 

функціонування підприємства та адаптації діяльності до змін 

зовнішнього середовища водночас з можливим перетворенням 

внутрішнього – відповідно до нових умов та цілей діяльності. Науковець 

вважає, що об‟єктом управління є ризикова ситуація втрати 

платоспроможності, яка обумовлюється впливом сукупності чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища, в якому функціонує 

підприємство. Дослідник визначає особливості та специфіку управління 

та підкреслює, що визначення інформаційної бази та аналітичного 

забезпечення процесу управління ризиком на підприємстві повинно 

                                                 
1
Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих 

системах: монографія / В. М. Вовк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2007. – 584 с. 
2
 Соломенко О. Є. Інформаційне забезпечення управління ризиковою ситуацією на малому 

підприємстві [Електронний ресурс] / О. Є. Соломенко, О. А. Виноградов // Актуальні 

проблеми економіки. – 2010. – № 4 (106). – С. 144–149. 
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здійснюватись, враховуючи особливості підприємств. 

На думку Кравченко В.А., оскільки підприємцю за будь-яких умов 

доводиться мінімізувати ризики шляхом управління ними, то чим краще 

відбувається таке управління, тим повніше суспільство використовує 

потенціал підприємництва як фактора суспільного виробництва
1
. 

Незалежно від причин виникнення економічного ризику природним 

є бажання кожного суб'єкта зменшити можливі втрати, пов'язані з 

реалізацією даного ризику. Це здійснюється шляхом прийняття 

управлінських рішень, в ході реалізації яких і відбувається управління 

ризиком, зване також в контексті бізнесу ризик-менеджментом. 

Управління ризиком (ризик-менеджмент) – процес прийняття та 

виконання управлінських рішень, які мінімізують несприятливий вплив 

на організацію або особу збитків, викликаних випадковими подіями
2
. 

Ключовими словами в цьому визначенні є наступні:  

1) процес – управління ризиком не є одномоментним актом, а має 

бути «вбудовано» в загальний процес прийняття управлінських рішень;  

2) випадкові події – управління ризиком пов'язано з 

непередбаченими подіями (з реалізацією економічного ризику), про 

настання яких не можна знати заздалегідь з повною достовірністю;  

3) несприятливий вплив – випадкові події важливі не самі по собі, а 

тільки тоді, коли наслідки цих подій негативно впливають на результати 

діяльності досліджуваної особи чи організації;  

4) мінімізують – результатом управлінських зусиль має бути 

зниження негативного ефекту, викликаного непередбаченими подіями 

(реалізацією економічного ризику).  

Управління ризиком може здійснюватися на різних рівнях:  

а) на державному рівні (наприклад, система цивільного захисту 

населення);  

б) на рівні фірми (зокрема, програма заходів щодо забезпечення 

стійкості її бізнесу);  

в) на індивідуальному рівні (особисте страхування та страхування 

особистого майна).  

                                                 
1
 Кравченко В. А. Функціональний та інтегральний підходи до управління 

підприємницькими ризиками: теорія та практика [Електронний ресурс] / В. А. Кравченко 

// Проблеми системного підходу в економіці.– 2008. – № 2. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-2/Kravchenko_208.htm. 
2
 Романов В. С. Управление рисками: этапы и методы / В. С. Романов // Факты и 

проблемы практики менеджмента : материалы научно-практической конференции, 30 

октября 2008 г. – Киров : Изд-во Вятского ГЛУ, 2009. – 77 с. 
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Грабовий П.Г., Петрова С.М., Полтайцев С.І. в своїй праці
1
 поняття 

«управління ризиками» (ризик-менеджмент) використовують в 

широкому і вузькому сенсах.  

У широкому розумінні управління ризиком (ризик-менеджмент) є 

мистецтво і наука про забезпечення умов успішного функціонування 

будь-якої виробничо-господарської одиниці в умовах ризику.  

У вузькому розумінні управління ризиком (ризик-менеджмент) 

являє собою процес розробки і впровадження програми зменшення будь-

яких випадково виникаючих збитків фірми
2
. 

Аналіз методів управління ризиками дозволяє стверджувати, що 

різні автори пропонують по-різному групувати методи або способи 

впливу, деталізуючи їх більшою чи меншою мірою, але при цьому 

принципових розбіжностей з даної проблеми немає.  

Проблема управління ризиками досліджена в працях багатьох 

відомих вчених, однак у їх роботах питання управління ризиками 

розкрите не повною мірою і потребує подальшого вдосконалення. На 

сьогодні трактування питань управління ризиком зводиться до чотирьох 

основних підходів: ухилення, локалізації, розподілу та компенсації 

ризику. Стосовно процесу управління фінансовими ризиками на 

підприємстві, то науковці акцентують увагу на діагностиці фінансового 

стану, оцінки фінансового ризику та розробці комплексу рішень щодо 

управління фінансовими ризиками підприємства 

 

                                                 
1
 Грабовый П. Г. Риски в современном бизнесе / Грабовый П. Г, Петрова С. Н, Полтайцев 

С. И. – М. :Аланс, 2007. – 49 с. 
2
 Грабовый П. Г. Риски в современном бизнесе / Грабовый П. Г, Петрова С. Н, Полтайцев 

С. И. – М. :Аланс, 2007. – 49 с. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 179 

СЕКЦІЯ 6 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА 

ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 
 

 

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
Захарова І.В., к.і.н., доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Інформація про соціальні послуги – будь-яка інформація в 

письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі 

щодо наявності, обсягів, порядку та умов отримання тих чи інших 

соціальних послуг
1
. Наказом Мінсоцполітики № 828 від 28 жовтня 

2014 р. затверджено Методичні рекомендації щодо інформування 

населення про соціальні послуги
2
, які були розроблені в рамках проекту 

Програми розвитку ООН в Україні «Підтримка реформи соціального 

сектору в Україні». Методичні рекомендації запропоновано для 

застосування органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, суб'єктами, що надають соціальні послуги для 

організації роботи з інформування населення щодо соціальних послуг. 

До ключових завдань інформування населення про соціальні 

послуги варто віднести забезпечення
3
: 

– населення в повних обсягах необхідними відомостями про 

отримання соціальних послуг та суб'єктів, що надають такі послуги; 

– інформацією про наявні соціальні послуги спеціалістів, які за 

своїми повноваженнями повинні надавати населенню інформацію про 

такі послуги (друковані інформаційні матеріали, інформація на стендах 

тощо). 

Суб'єктам, що надають соціальні послуги, структурним підрозділам 

з питань соціального захисту населення районної, районної в м. Києві 

держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради рекомендується 

                                                 
1 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про 

соціальні послуги : наказ Міністерства соціальної політики України від 28 жовт. 2014 р. 
№ 828. 
2 Там само. 
3 Семигіна Т. Інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги : метод. 
посіб. / Т. Семигіна, Г. Коришова, О. Іванова. – К.: проект ПРООН «Підтримка реформи 

соц. сектору в Україні»; К.І.С., 2013. – 104 с. – С. 10. 
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облаштувати інформаційні куточки, тобто інформаційно-

функціональний простір, в якому доцільно розташувати інформаційні 

стенди, дошку оголошень, пілони, роздаткові друковані матеріали тощо, 

з якими відвідувачі можуть самостійно ознайомитися. 

Суб'єктам інформування населення про соціальні послуги 

рекомендовано відкрити та підтримувати веб-сторінки, які зможуть 

виконувати такі важливі функції, як: інформування населення про 

організації та порядок надання соціальних послуг і функціонування 

суб'єктів, що надають такі послуги; уможливлення через електронне 

звернення на веб-сторінці отримати консультації з питань отримання 

послуги, подати електронну скаргу, заяву, пропозицію, заповнити 

відповідні бланки формулярів, отримати зразки заповнення тощо. 

Отже, інформування населення може здійснюватися: з 

використанням інформаційних карток соціальних послуг; з 

використанням інформаційних стендів; з використанням друкованих 

інформаційних матеріалів; через веб-сторінку соціальної служби; за 

допомогою «гарячої лінії»; особисте спілкування
1
. 

Для організації інформаційно-роз‟яснювальної роботи суб„єкти, що 

надають соціальні послуги, мають підготувати та оформити 

інформаційні картки послуг. Передбачається, що інформаційні картки 

соціальних послуг формуються на початок календарного року й 

оновлюються не рідше одного разу на рік або частіше – за потреби. 

Доцільно, щоб у випадку змін в інформації про соціальну послугу 

суб‟єкт, що надає цю послугу, вносив в Інформаційну картку уточнену 

інформацію не пізніше 10 календарних днів після того, як суб‟єкту стало 

відомо про відповідні зміни
2
. Рекомендується інформаційні картки 

розміщувати у приміщенні, де відбувається прийом або консультування 

громадян, з метою самостійного ознайомлення відвідувачів із 

інформацією, у каталогізованих папках та/або на інформаційних стендах.  

Інформаційні картки слід зробити доступними в електронному 

вигляді, вони можуть бути розміщені на веб-сторінці суб‟єкта, що надає 

соціальні послуги. Інформаційні картки також розміщуються в 

приміщенні соціальної служби з метою самостійного ознайомлення 

відвідувачів із інформацією, у каталогізованих теках та/або на 

                                                 
1 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про 

соціальні послуги : наказ Міністерства соціальної політики України від 28 жовт. 2014 р. 
№ 828. 
2 Там само. 
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інформаційних стендах
1
. 

У зв„язку з цим актуалізується завдання оптимізації інформаційного 

контенту веб-сайтів соціальних служб. Зокрема, аналіз офіційного сайту 

Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Черкаського району ( http://tercentr.ck.ua/) засвідчив 

недостатнє наповнення окремих сторінок інформацією, визначеною 

нормативними документами щодо змісту і структури веб-ресурсу 

соціальних служб. Зокрема розділ «Інформація», представлений в 

головному меню сайту рубриками «Для отримувачів соціальних послуг» 

і «Для соціальних працівників» не містить взагалі ніякої інформації; 

відсутня можливість звернень громадян щодо отримання інформації, яка 

їх цікавить. Для позбавлення веб-ресурсу зазначених недоліків слід на 

сайт додати інформацію та документи, а саме: 

1 – загальний перелік послуг, що їх надає Центр з загальним 

описом; 

2 – інформаційні картки соціальних послуг (першочергово з 

переліком документів, що вимагаються від особи для отримання 

послуги): догляд вдома; соціальна адаптація; стаціонарний догляд; 

3 – зразки заповнення заяв на отримання послуги. 

У рубриці «Для соціальних працівників» доцільно розмістити 

актуальну нормативну базу, зокрема, це може бути перелік державних 

стандартів на послуги, які надає Центр з гіперпосиланнями на них. 

Запропоновані заходи відносяться до процесів редизайну сайту. 

Редизайн – це свого роду поліпшення не тільки того, як виглядає сайт, 

але ще й позитивні зміни в структурі ресурсу, за допомогою яких можна 

зробити сайт більш зручним для користувача, підвищити швидкість його 

роботи, прибрати непотрібні елементи, передбачити інструменти 

навігації; подавати статичні, динамічні та потокові матеріали окремими 

цілісними блоками відповідно до тематики та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Дубич К.В. Інформаційне забезпечення системи надання соціальних послуг в Україні: 
сучасний стан і напрями удосконалення / К.В. Дубич // Інвестиції: практика та досвід. – 

2015. – № 2/2015. – С. 112-117. 

http://tercentr.ck.ua/
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ТА ЕЛЕКТРОННІ 

ДОКУМЕНТИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
Вірьовкіна Н.М., старший викладач  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Сьогодні в Україні відбувається широкий обмін інформацією за 

допомогою новітніх інформаційних технологій. Процеси інформатизації 

активно ростуть на всіх рівнях, починаючи від державного управління та 

закінчуючи приватними підприємствами (фірмами). 

Електронний документообіг є одним з тих інструментів, що в змозі 

забезпечити потреби сьогодення в швидкому інформаційному обміні. А 

використання електронного цифрового підпису, що підтверджує 

оригінальність документа і надійно захищає його від підробок, - 

ефективне рішення для всіх, хто не хоче чекати приходу фельд'єгерської 

або кур'єрської пошти за багато сотень кілометрів, щоб перевірити 

дійсність отриманої інформації або підтвердити факт укладення 

договору. Документи можуть бути засвідчені електронним цифровим 

підписом і передані до місця призначення протягом декількох секунд, 

адже електронний документ передається за допомогою швидкісних 

телекомунікаційних систем, однією з яких є, приміром, інтернет. За 

таких умов усі учасники обміну електронними документами незалежно 

від відстані мають однакові можливості в електронному інформаційному 

обміні. 

Отже, можна сказати, що документообіг з використанням 

електронного цифрового підпису невдовзі посяде домінуюче місце у 

системі опрацювання, підготовки, підписання та надсилання документа, 

оскільки традиційні схеми: розроблення проекту документа в 

електронному вигляді, створення паперової копії для підпису, 

пересилання паперової копії з підписом, розгляд паперової копії, 

перенесення її на комп'ютер - видаються малоефективними, 

трудомісткими та такими, що потребують забагато часу. 

Ефективне використання сучасних технологій роботи з 

електронними документами дозволить підняти якість документаційного 

забезпечення управлінської діяльності.  

В нашій державі проблема «електронних документів» сьогодні 

дуже гостро розглядається. Поняття «електронний документ» 

визначається законодавчими актами, але порядок роботи з електронними 

документами майже юридично не закріплений. Та поряд з цим 

електронні документи активно використовуються в діловодній практиці 

організацій усіх форм власності. 
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Розглядаючи проблему щодо створення та використання 

електронних документів можна відзначити наступне. Для найбільш 

ефективного використання електронних документів в єдиний 

корпоративній установі, необхідно вирішити ряд технічних проблем. По-

перше, визначити єдиний формат електронних документів 

(використання єдиної програми для створення документів). По-друге, 

застосування сучасних інформаційних технологій в діловодстві на всіх 

етапах документаційного забезпечення управління: під час 

документування управлінської діяльності (проектування бланків, 

створення шаблонів управлінських документів, підготовка проектів 

документів, редагування, погодження, оформлення документів); при 

організації документообігу (прийом, передача, реєстрація, контроль 

виконання документів, довідкова робота з документами); під час 

організації зберігання електронних документів. 

Яким чином відбувається документування управлінської діяльності 

за допомогою електронних документів? Документування відбувається 

електронним способом за допомогою ПЕОМ та проводиться робота з 

електронними документами, до яких відносять: електронні документи, 

отримані по технічним каналам зв‟язку (наприклад, за допомогою 

електронної пошти або за допомогою корпоративної мережі); електронні 

документи, створені в апараті управління за допомогою ПЕОМ; 

електронні документи, отримані під час сканування паперових 

документів (електронні образи паперових документів).  

Але робота з електронними документами має свої проблеми. 

Одними із цих проблем є те, що механізм електронного цифрового 

підпису не працює в повну силу, не визначені чітко організаційні умови 

надання електронному документу в межах корпоративної мережі 

юридичної сили, не визначено чітко набір реквізитів електронного 

документа. До тих пір, поки ці проблеми та питання не будуть вирішені, 

учасники документообігу будуть віддавати перевагу паперовим 

управлінським документам, а електронні вважати лише чернетками.  

Звідси, підготовка та оформлення електронних документів повинні 

здійснюватися відповідно до вимог, які надають документам юридичну 

силу. 

У 2003 році було прийнято Закон України «Про електронні 

документи та електронний документообіг», останні зміни до якого було 

внесено у 2015 році
1
. У даному Законі України чітко визначені поняття, 

що стосуються електронних документів та електронного 

                                                 
1 Про електронні документи та електронний документообіг : закон України, 22 травня 

2003 року № 851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275. 
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документообігу, а саме. Обов'язковий реквізит електронного документа - 

обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути 

підставою для його обліку і не матиме юридичної сили. Автор 

електронного документа - фізична або юридична особа, яка створила 

електронний документ. Суб'єкти електронного документообігу - автор, 

підписувач, адресат та посередник, які набувають передбачених законом 

або договором прав і обов'язків у процесі електронного документообігу.  

Можна виділити труднощі трьох рівнів при переході на 

безпаперову технологію роботи з документами: 

1) технічна неготовність організацій для роботи з електронними 

документами, тобто незабезпеченість персональними комп‟ютерами; 

2) технологічна недопустимість переходу окремих категорій 

конфіденційних документів в електронний вид (служби безпеки 

вимагають, щоб такого роду документи передавалися під розпис через 

довірену особу або кур‟єра).  

3) законодавча неврегульованість електронного документообігу. 

Навіть, якщо в межах окремо взятого підприємства або організації 

вирішили перейти до безпаперової роботи з документами, компанія все 

одно не зможе існувати ізольовано  між нею і зовнішнім світом 

постійно циркулюють різноманітного роду документи
1
.  

Для того щоб подолати низку вищеперерахованих недоліків, перш 

за все потрібне врегулювання нормативно-правової бази електронного 

документообігу, яка б сприяла ефективнішому впровадженню новітніх 

інформаційно-комп‟ютерних технологій, мотивувала цей процес та 

зобов‟язувала підприємства до її виконання. 

Отже, електронний документообіг має низку особливостей, що на 

противагу паперовому, дає можливість більш якісно реалізувати 

принцип економічності у господарському житті підприємства. Але перед 

розгортанням системи електронного документообігу, потрібно виважено 

оцінити готовність всіх суб‟єктів прийняття рішень (організацій) до 

якісно нових технологій. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посібник / О. В. 

Матвієнко, М. Н. Цивін. – К. : ЦНЛ, 2008. – 112 с. – С. 45. 
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Гарячук Н., студентка  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Нині на вітчизняному ринку презентовано кілька десятків 

програмних продуктів, призначених для автоматизації керування 

документами. Автоматизовані системи керування документами можна 

класифікувати наступним чином: системи електронного документообігу 

(СЕД); корпоративні системи управління документами; системи 

автоматизації діловодства. 

Розглянемо можливості однієї з використвуваних у цьому напрямку 

систем - автоматизовану систему документообігу «Атлас Док», яка 

призначена для управління процесами створення, обробки, тиражування 

та збереження документів або інших інформаційних ресурсів, а також 

для автоматизації основних процедур сучасного діловодства та 

організації документообігу, проведення комплексного аналізу існуючих 

інформаційних ресурсів в установі
1
. 

Головним призначенням інтегрованої комплексної інформаційної 

системи «Атлас Док» є об`єднання усіх ділянок діяльності управління. 

Система складається з декількох підсистем. Можливості даної системи 

можна розглянути на прикладі однієї із підсистем «Атлас Док». 

Важливим етапом нарощування ефективності діяльності установи є 

створення автоматизованих систем діловодства та документообігу, які 

сприяють продуктивності праці. До основних можливостей системи 

«Атлас Док» можна віднести: 

- реєстрація вхідних, вихідних та внутрішніх документів. А саме, 

реєстрація документів; накладення резолюцій; маршрутизація 

документів; переведення документів з паперового виду до електронного; 

завантаження електронних копій документів в електронне сховище; 

- робота з документами. Контроль проходження документів; облік 

отриманих документів; підтримка колективної роботи з документами; 

пошук документів; встановлення зв`язків між зареєстрованими в системі 

документами; ведення номенклатури справ, аналітичні та статистичні 

звіти; управління доступом до документів; 

- контроль виконання завдань, робота з єдиною базою даних. 

Створення контрольних карток; встановлення необмеженої кількості 

контролерів і виконавців одного завдання; можливість неодноразового 

                                                 
1 Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посібник / 

О.В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К. : ЦНЛ, 2008. – 112 с. – С. 48. 
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перенесення терміну виконання завдання; ведення стану виконання, 

контроль та результат виконання; 

- забезпечення роботи віддалених клієнтів. Підтримка роботи 

віддалених клієнтів системи; протоколювання і аудит дій користувача. 

Дана система має і свої переваги, які в свою чергу поділяють на 

загальні та системотехнічні. До загальних переваг системи відносять: 

- колективна робота під час виконання і розробки документів; 

- наглядний і зручний контроль щодо виконання доручень; 

- необмежена кількість контролерів і виконавців одного завдання; 

- підтримка завдань з циклічним періодом виконання; 

- внутрішня поштова система; 

- гнучкий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 

- система відповідає вимогам щодо ведення вітчизняного 

діловодства; 

- багаторазова можливість звітування щодо виконання 

встановленого завдання, при цьому, в якості звіту може виступати будь-

яка дія або документ системи; 

- автоматичне зняття завдань з контролю під час реєстрації 

документів, що скасовують їх виконання; 

- скорочення обсягів паперових витрат та використання 

електронних копій документів; 

- підтримка версій електронного документа; 

- можливість перенесення терміну виконання доручення. 

До системотехнічних переваг «Атлас Док» відносять
1
: 

- масштабованість системи: система може охоплювати сферу 

управління документами як повністю, так і впроваджуватися поетапно; 

- модульність системи: система «Атлас Док» складається з окремих 

інтегрованих модулів; 

- можливість експорту в інші додатки: будь-які списки суттєвостей 

системи (реєстраційні та контрольні картки, картки електронних копій 

документа тощо) можуть бути легко експортовані в інші офісні додатки 

(MS Word, MS Excel, HTML); 

- санкціонування прав доступу: система забезпечує єдине 

санкціонування прав доступу та адміністрування, що дозволяє вести 

процес колективної роботи. 

Але як показує практика використання автоматизованих систем 

діловодства на підприємствах та в установах, оброблювані документи, у 

тому числі і передані з використанням засобів обчислювальної техніки, 

                                                 
1 Асєєв Г.Г. Методологія електронного документообігу: підсистеми автоматизації 

діловодства і статичні архіви документів // Вісн. Кн. палати. - 2005. - № 3. - С. 24-27. 
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мають дві форми - традиційно паперову й електронну. Це пов‟язано з 

тим, що сучасні засоби підготовки документів передбачають електронну 

форму збереження документа, а нормативна база та усталені правила 

звернення – паперову. Також найважливішим аргументом на користь 

збереження паперових носіїв документів є неперевершена зручність 

роботи з ними. Правила і звички змінюються значно повільніше від 

можливостей сучасних інформаційних технологій. В установах та 

організаціях, очевидно, ще довго при обробці документів в 

електронному вигляді будуть зберігатися операції, що вимагають 

створення їхніх паперових копій.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИЗМЕ 
Данилова Н.А., к.ф.н., профессор  

Восточноевропейский университет экономики и менеджмента 
 

Возникновение современного гуманизма как явления, обладающего 

определенной логикой развития, относится к середине Х1Х-началу 30-х 

годов ХХ столетия, а становление международных органов 

гуманистическое движения – к 30-м – началу 80-х.  

До середины Х1Х века в западной традиции понятие «гуманизм» 

ассоциировалось, главным образом, с гуманизмом (и гуманистами) 

эпохи Возрождения, а понятие гуманизма как «взгляда на жизнь», 

впервые прозвучало у датского философа Габриэля Сибберна (“On 

humanism”, 1858) 

В современной науке содержание понятия «гуманизм» (в отличие 

от житейского словоупотребления) не имеет однозначного толкования. 

Это очевидно даже при поверхностном рассмотрении всех трех 

традиционных «гуманизмов»: гуманистической философии эпохи 

Возрождения, гуманизма древневосточных цивилизаций (Индия, 

Китай…), и гуманизма первобытной культуры. 

Несмотря на трудности в отыскании общего в столь разных 

культурах, нельзя не отметить, что общее или «нечто», что уравнивает 

их в праве, называться одним и тем же термином, все же существует. 

Поскольку и сегодня субстрат этого «нечто» кажется неуловимым, а 

определения не выглядят строгими («гуманизм – это все хорошее»; «это 

все, что служит жизни и ее расцвету»…), вероятно, понимание сущности 

гуманизма находится где-то внутри философской рефлексии. 

Современная гуманистика, базируясь на идее множественности культур, 

содержит в себе идею человеческой личности как реальности особого 
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рода (“causa sui), как особой субстанции (не как полу-зверя, полу-

ангела), а того, что способен творить и совершенствовать самого себя, 

благодаря свободе, на которую «обречен» каждый из нас (Ж.П. Сартр),  

Ясно, что эта идея находится в ряду концепций, которые разделяют 

классическую трактовку гуманизма, ставящую человека в центр 

[Вселенной], и противопоставляющую антропоцентризм и 

теоцентризму, и социоцентризму. Однако существует и прямо 

противоположное этой идейной платформе убеждение, решительно 

отрицающее «обожествление» человека, на том основании, что на самом 

деле, он пока еще и не человек вовсе, а «снабженная волей и разумом 

алчущая плоть» (А.И.Солженицын), шокирующим подтверждением 

чему является варварство ХХ и начала ХХI века (Хайзинга, Дильтей, 

Кассирер). Бывает, что «гуманизм» отрицается столь радикально, что его 

критика трансформируется в «антигуманизм», порождая между ними 

напряженный конфликт, который обостряя философскую мысль, 

стимулирует ее на поиск новых оснований «гуманизма»
1
. Думается, что 

в разрешении противоречий между ними может появиться новое 

содержание гуманизма, так как, несмотря на различия в 

мировоззренческих установках, в трактовке самого концепта оппоненты 

не расходятся. А именно, как для сторонников, так и противников 

«гуманное» - это «признание самоценности каждой личности». Однако 

вторые, разделяют эту идею лишь при условии «очеловечивания» этой 

личности, считая, что без преодоления видовых недостатков человека 

идея человеческого самостояния аморальна, опасна, и, в конечном счете, 

враждебна как отдельному человеку, так и обществу в целом.  

Следует сказать, что не всякая критика гуманизма это 

антигуманизм или, тем более, апология бесчеловечности. В качестве 

альтернативы антигуманизм предлагает ориентацию на жесткое 

сохранение традиционных религиозных, социальных и семейных 

ценностей, ибо главное, с его точки зрения, не оставлять человека со 

своим «эго» один на один
2
, так как без социальных опор ему грозит 

вырождение в «подростковый индивидуализм» и «нарциссизм»
3
. Если, с 

точки зрения «гуманистов», традиционные моральные и 

                                                 
1
 Сергеев В.К. К вопросу о новых философских основаниях гуманизма-

cyberlenika.ru/article/nk-voprosu-o-novyh-filosofskih-osnovaniyah-gumanizma. 
2
 Мамардашвили М.К. Катеория социального бытия и метод анализа в экзистенциализме 

Сартра /Мераб Мамардашвили // Современный экзистенциализм: Критические очерки. – 
М.- 1996. 
3
 Мирзоев В. Пора воскресить моду на гуманизм.- www.newizv.ru/society/2017-01-

15/251018-mirzoev.html. 
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мировоззренческие опоры демонстрируют собою все более тревожную 

недееспособность в преодолении глобального кризиса цивилизации, то 

антигуманизм видит причины этого кризиса именно в пренебрежении 

традиционными ценностями, и насаждении гедонизма. 

Настаивая на необходимости глубокого обновления 

«человековымирных» отношений и переходе к антропогенной 

цивилизации, и в поиске новых оснований гуманизма методологически 

продуктивным было бы рассмотрение всех его трех ипостасей - 

антропоцентризма, социоцентризма и натуроцентризма, в целом, 

экоцентризма, как равнодостойных
1
. И тогда разноголосица, даже по 

сугубо философским вопросам, скажем, о месте человека в мире и его 

самопознании, может зазвучать по-новому. А если к упомянутым выше 

ипостасям добавится еще и четвертая – «наукоцентризм» - то человек, 

победив старение, усилив свои физические и психологические 

возможности, (Хаксли, Эсфендиари) обретет как раз то, что способно 

привести его к самопреодолению или к самосовершенствованию. 

Соглашаясь с вполне справедливым утверждением, что всякий 

перфекционистский социально-философский дискурс грешит 

утопизмом, думается, что правда все-таки на его стороне, если верно, 

что вера в успех – пятьдесят процентов успеха. Сторонники 

антропоцентристской установки, принимая человека таким, каков он 

есть сегодня, с его пороками и слабостями, считают, что «человечность», 

как сущностная характеристика, означает возможность реализации 

высоких потенциалов, заложенных в каждом из нас, несмотря на 

«эгоистичность» нашего гена
2
. 

 

 

 

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ФОРМУВАННІ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 
Злобіна О.В., аспірантка  

Одеського національного економічного університету 
 

Головною стратегічною метою соціально-економічного розвитку 

територіальної громади – є поліпшення життя населення, насамперед 

створення умов підвищення конкурентоспроможності та рівня 

                                                 
1
 Сергеев В.К. К вопросу о новых философских основаниях гуманизма-

cyberlenika.ru/article/nk-voprosu-o-novyh-filosofskih-osnovaniyah-gumanizma. 
2
 Докинз Р. Эгоистичный ген-www.e-reading.club/book.php?book=20111. 
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інвестиційної привабливості територій. 

Зміни, які відбуваються в соціально-економічному житті України, 

ставлять нові вимоги до їх державного регулювання. Саморегулюючий 

ринковий механізм, на який до останнього часу покладались великі 

надії, без ефективного регулюючого впливу держави на соціально-

економічні процеси в умовах перехідної економіки виявився недієвим. 

Цьому підтвердженням є і світовий досвід, суть якого полягає в тому, що 

жодна держава, включаючи і ті, де впродовж століть відпрацьовувався і 

утверджувався механізм ринкового саморегулювання, не виходили із 

кризи без чіткої концепції, програми дій. 

Зараз важливим є оволодіння процесом розробки і впровадження 

пріоритетних (стратегічних) цілей розвитку територіальної громади, як 

один із головних інструментів досягнення добробуту та економічної 

самодостатності. Таке стратегічне планування в місцевому 

самоврядуванні є процесом визначення узгоджених з громадою цілей її 

стратегічного розвитку та вибору засобів досягнення. 

При плануванні розвитку територіальних громад слід враховувати 

цілий комплекс чинників, серед яких економічні, просторові, екологічні, 

вплив яких є досить суттєвим. 

Саме тому в територіальних громадах підхід до формування 

системи планів має бути інший, потрібно формувати систему планів, 

кожний з яких має своє призначення, свій об‟єкт, свої принципи, але їх 

спільна розробка дозволяє створити повноцінну цілісну систему 

планування місцевого розвитку, яка повинна включати: стратегії 

місцевого розвитку, тобто програми населених пунктів , щорічні 

програми соціально-економічного розвитку та культурного розвитку 

території. 

Роль стратегічного документа полягає:  

– у визначенні закономірностей та тенденцій розвитку територіальних 

громад,  

– у визначенні перспектив соціально-економічного та екологічного 

розвитку на місцевому рівні,  

– технології досягнення місцевих пріоритетів та окреслення термінів їх 

впровадження.  

Генеральні плани, або просторові програми, мають відношення до 

розвитку територіальних громад, а також до елементів містобудівної 

політики місцевої влади.  

Взаємоузгоджена система стратегічного планування дозволяє 

вирішити різноманітні питання місцевого розвитку. Хоча кожний з цих 

документів різняться між собою. 
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Відмінність просторового планування від стратегічного полягає у 

більш вузькій направленості, законодавчому супроводі використання 

територій, оскільки території є обмеженим ресурсом, використання 

якого має надзвичайне значення для суспільного розвитку . 

У цьому контексті обов'язковим структурним елементом, фізичною 

основою реалізації стратегії місцевого розвитку мають стати 

генеральний план та відповідна містобудівна документація, з чого 

випливає необхідність тісної ув'язки останніх з положеннями 

стратегічного плану. 

Проблематика формування якісної системи стратегічного 

планування регіонального розвитку полягає у: 

– посиленні стратегічного характеру планування;  

– зміні акцентів із адміністративного регулювання на планування на 

основі науково обґрунтованих рішень для досягнення цілей розвитку 

територіальних громад як просторового так і соціально-економічного; 

– чіткого дотримання прийнятих рішень; 

– демократизації процесу вироблення та прийняття програмних 

документів; 

– ув'язки стратегічного, просторового та оперативного планування. 

Такий перехід вимагає системної діяльності у напрямку 

вдосконалення системи планування місцевого розвитку, результатом 

якої має бути: 

– методично пророблений і процедурно закріплений взаємозв'язок 

планувальних документів (стратегічних, середньострокових та 

оперативних, стратегічних і містобудівних, цільових і комплексних) на 

всіх рівнях; 

– процедурно закріплений зв'язок програмних і фінансових 

документів; 

– гармонізація принципів і практики регулювання планувального 

процесу; 

– інституційне забезпечення та підвищення прозорості планувального 

процесу; 

– методично розроблена і впроваджена у практику система 

моніторингу та оцінювання. 

Системний підхід повинен бути основою формування цілісної 

системи взаємоузгоджених планів місцевого розвитку, за якими має бути 

організована робота з розробки та коригування
1
: 

                                                 
1
 Берданова О.В. Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посібник / О.В. 

Берданова, В.М. Вакуленко. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 96 с. – С. 68. 
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– програм галузевого, соціально-економічного та фінансового 

напрямів; 

– Генерального плану розвитку територіальних громад; 

– правил землекористування та забудови. 

Стратегічний план як система визначає основні пріоритети 

розвитку територіальних громад, ключові проекти, тощо.  

Архітектурна побудова системи планів:  

1. На довгостроковій перспективі – Генеральний план і 

містобудівна документація забезпечують формування необхідної 

земельної бази для того, щоб визначені в стратегічному плані наміри 

були реалізовані.  

2. Середньостроковий вимір - Стратегічні пріоритети набувають 

вигляду комплексних соціально-економічних і секторальних програм.  

3. Поточна діяльність - робота з реалізації середньострокових 

цілей втілюється у щорічні програми соціально-економічного розвитку, 

які тісно ув'язуються з щорічним бюджетом. 

Гіпотеза, що до формування стратегії розвитку територіальних 

громад замінює базові плани, комплект яких містить просторові, 

секторальні, соціально-економічні та інші є помилковою. Стратегічний 

план повинен виконувати роль організуючої оболонки для інших 

документів планування місцевого розвитку територіальних громад, 

оскільки тільки за його допомогою можна сформувати цілісну, прозору 

та ефективну систему планування.  
 

 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Козловський А.Т., аспірант,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 

Інвестиційний процес на підприємстві передбачає значну 

складність реалізації – починаючи від потреби у якісній підготовці 

технічного завдання для проекту, і закінчуючи необхідністю коректного 

віднесення затрат на капітальні та поточні. Зважаючи на 

багатоаспектність кожного з процесів, пов‟язаних з реалізацією 

інвестиційної діяльності, якісне документальне підґрунтя є критично 

необхідним для ефективної та вчасної реалізації проекту, і водночас 

дозволяє інвестиційному контролерові ефективно виконувати свої 

професійні обов‟язки. 

Узагальнено документальне забезпечення реалізації інвестиційних 
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проектів передбачає наявність 2 блоків документів: 

1) регулятивні документи, які безпосередньо фіксують яким чином 

має діяти відповідальний працівник підприємства на тому чи іншому 

етапі проекту (це такі документи як інструкції, процедури, положення 

тощо); 

2) конкретні документи, через які реалізується виконання 

регулятивних документів (акти, накази, технічні завдання, службові 

записки тощо). 

У більшості випадків у регулятивних документах зазначається 

механізм дій відповідальних осіб на конкретних етапах реалізації 

інвестиційних проектів. При цьому на українських підприємствах 

регулятивні документи можуть охоплювати всі етапи інвестиційних 

проектів, а можуть регулювати лише деякі з них, без повного охоплення 

всього спектру інвестиційних процесів. Тим не менш, роль регулятивних 

документів полягає в тому, щоб: 

1) стандартизувати наявні на підприємстві процеси, беручи до 

уваги специфіку системи управління, існуючі інформаційні системи та 

галузь функціонування підприємства; 

2) формалізувати оформлення обов‟язкових документів, які 

передбачені законодавством, або ж покликані мінімізувати економічні, 

податкові, репутаційні та інші ризики; 

3) встановити відповідальність конкретних посадових осіб за 

виконання функцій на кожному з етапів реалізації інвестиційних 

проектів. 

При цьому наявність актів, наказів, технічних завдань, службових 

записок та інших конкретних документів дає змогу зафіксувати факт 

виконання окремих етапів інвестиційних проектів, є доказом реальності 

виконаних робіт для регулятивних органів, в тому числі при податкових 

перевірках, а також дозволяє ідентифікувати на якому з етапів реалізації 

інвестиційного проекту виникли відхилення, що в кінцевому результаті 

могли призвести до негативних наслідків для підприємства. 

Беручи до уваги практику діяльності українських підприємств, 

нами було запропоновано використовувати наступні документи на 

відповідних етапах реалізації інвестиційних проектів (табл. 1). 

Варто зауважити, що запропонований спектр процедур та 

документів не є повним і є автентичним фактично на кожному окремо 

взятому підприємстві. Тим не менш, фактично усі запропоновані 

регулятивні документи покликані уніфікувати, стандартизувати та 

спростити роботу працівників й чітко розділити обов‟язки. При цьому 

коротко мета представлених вище процедур є наступною: 
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Таблиця 1. Документальне забезпечення на різних етапах здійснення 

інвестиційної діяльності 

Етап 

інвестиційної 

діяльності 

Регулятивні документи Конкретні документи 

Аналіз 

доцільності та 

погодження 

бюджету для 

реалізації проекту 

Процедура з управління 

капітальними інвестиціями 

1) Контрольний список 

2) Технічне завдання 

3) Попередні комерційні 

пропозиції 

4) Акти висновків 

5) Лист погодження бюджету 

на реалізацію проекту 

Закупівля 

обладнання, 

робіт, послуг 

1) Процедура по закупівлі 

товарів, робіт, послуг  

2) Процедура з відбору 

постачальників 

3) Процедура погодження 

договорів 

1) Лист погодження договору 

2) Лист погодження 

постачальника 

3) Фінальна комерційна 

пропозиція  

4) Договір 

Будівельні, 

монтажні роботи 

на території 

підприємства 

1) Процедура з капітального 

будівництва 

2) Процедура з допуску та 

роботи підрядників на 

території підприємства 

3) Процедура по виконанню 

капітальних ремонтів 

1) Пропускні документи 

2) Акти прийому-передачі 

3) Накладні, рахунки-фактури, 

акти наданих послуг 

4) Аудиторські висновки 

5) Кошторис 

Оплата 

зобов‟язань перед 

контрагентами 

Процедура з проведення 

оплат 

1) Заявка на проведення 

платежу 

2) Платіжне доручення 

Введення 

основних засобів 

в експлуатацію 

Процедура з введення 

основних засобів в 

експлуатацію 

1) Службова записка 

2) Наказ 

Джерело: складено автором 

 

1) Процедура з управління капітальними інвестиціями регулює 

базовий механізм генерації ідей щодо проектів, їх бюджетування, 

аналізу доцільності їх реалізації, а також кінцеве погодження. При цьому 

акти висновків використовуються для підтвердження необхідності 

проведення капітальних ремонтів, або ж для підтвердження 

економічного ефекту в результаті реалізації проекту; технічне завдання 

слугує для коректного описання повного спектру робіт, а також 

необхідного обладнання для реалізації проекту і формування запиту на 

надання попередніх комерційних пропозицій потенційним 

постачальникам; контрольний список є узагальненим документом, де 
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містяться обов‟язкові до виконання пункти в рамках Процедури з 

управління капітальними інвестиціями, і через перевірку повноти 

виконання кожного пункту лідер проекту впевнюється в готовності до 

переходу на подальші стадії проекту; лист погодження бюджету є 

документом, де відповідальні особи підприємства (Фінансовий 

Директор, Індустріальний Директор, Генеральний Директор) дають 

письмову згоду на реалізацію проекту і виділення бюджету. 

2) Процедура з закупівлі товарів, робіт, послуг регулює аспекти, 

пов‟язані з проведенням тендерів, збором фінальних комерційних 

пропозицій, умов оплати, поставки товарів, а також переліку документів, 

необхідних для контрактування. При цьому закупівля обладнання, робіт, 

послуг в межах інвестиційних проектів може здійснюватися як за 

загальним шаблоном, прийнятим для всіх договорів в компанії, так і 

можуть прописуватися особливі умови щодо контрактування. 

3) Процедура з відбору постачальників встановлює критерії, 

відповідно до яких можуть бути обрані постачальники товарів, робіт та 

послуг. Дана процедура може бути самостійним документом, а 

можливий варіант інтеграції в процедуру з закупівлі товарів, робіт, 

послуг. При цьому на підприємстві може бути передбачений лист 

погодження постачальника, коли відділ закупівель, юридичний 

департамент та представники відділу економічної безпеки дають 

письмову згоду щодо контрактування постачальника. 

4) Процедура погодження договорів регулює процес 

погодження договорів, в першу чергу, через фіксацію конкретного 

ланцюга погодження для різних видів договорів. Для договорів, 

пов‟язаних з реалізацією інвестиційної діяльності, обов‟язковим 

погоджучем є інвестиційний контролер. Фінальним документом в 

результаті проходження ланцюга погодження є готовий договір до 

підписання, а також лист погодження договору. 

5) У ході фактичного виконання робіт, монтажу обладнання та 

інших активностей на території підприємства, пов‟язаних з реалізацією 

інвестиційного проекту, важливим є забезпечення безпеки з точки зору 

охорони праці усіх працівників, в тому числі підрядників, а також 

економічної безпеки, для уникнення випадків крадіжок та інших 

економічних злочинів – дані аспекти регулюються Процедурою з 

допуску та роботи підрядників на території підприємства. 

6) Конкретні аспекти проведення будівельних, монтажних та 

інших робіт, пов‟язаних з реалізацією інвестиційних проектів 

регулюються окремими процедурами – Процедурою з капітального 

будівництва, Процедурою по виконанню капітальних ремонтів, 
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Процедурою по монтажу обладнання та ін. Там же чітко прописується за 

яких умов сторони підписують акти прийому-передачі, яким чином йде 

звірка фактично виконаних робіт з кошторисом, за необхідності також 

може бути прописано процедуру аудиторського підтвердження 

виконання робіт, коли компанія-зовнішній аудитор надає висновок щодо 

повноти виконання та якості капітальних робіт. 

7) Процедура з проведення оплат регулює яким чином 

відбувається погашення зобов‟язань перед контрагентами, в тому числі – 

підприємствами, що виконують поставки, роботи, послуги в межах 

інвестиційної діяльності. При цьому процедурою може бути передбачено 

необхідність подання заявки на проведення платежу, яка попередньо 

підписується відповідальними особами підприємства (ініціатор платежу, 

бюджеторозпорядник, бухгалтер, інвестиційний контролер). Фінальним 

документом, що підтверджує погашення зобов‟язань перед контрагентом 

є платіжне доручення. 

8) Введення основних засобів в експлуатацію також може 

регулюватися окремою процедурою, де чітко прописується за яких умов 

основний засіб є готовим до введення в експлуатацію, і які документи 

необхідні для документального оформлення даної операції (зазвичай це 

службова записка від матеріально відповідальної особи, підписана 

бюджеторозпорядником та інвестиційним контролером, і як результат – 

наказ Директора щодо введення основного засобу в експлуатацію). 

Необхідно також зауважити, що є низка документів, які 

використовуються у повсякденній роботі підприємства, але фактично 

також мають вплив на реалізацію інвестиційних проектів. В першу чергу 

це Облікова політика підприємства, де чітко регулюється які затрати 

можуть бути віднесені на капітальні, а які мають бути визнані 

операційними затратами. Процедурою з ризик-менеджменту може 

регулюватися порядок дій при виникненні непередбачуваних ситуацій, 

що можуть мати критичний вплив на функціонування підприємства, в 

тому числі щодо подій, які можуть статися в ході виконання 

інвестиційних проектів (аварія, розкриття конфіденційної інформації 

третім особам тощо). 

У кінцевому результаті, необхідно зазначити, що чітка формалізація 

процесів, пов‟язаних з реалізацією інвестиційних проектів, дозволяє 

оптимізувати процес відбору проектів, пришвидшити їх виконання, 

мінімізувати ризики, пов‟язані з реалізацією інвестиційних проектів, а 

також розмежувати відповідальність між працівниками підприємства. 

Тим не менш, керівництво підприємств має розуміти, що надлишкова 

бюрократизація може мати наслідком зниження ефективності реалізації 
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інвестиційних проектів через надмірне відчуття відповідальності зі 

сторони виконавців, тривалий процес погодження, надто великий список 

погоджувачів. У час розвитку інформаційних систем багато з процесів 

можуть бути автоматизовані або інформатизовані (наприклад, 

погодження може відбуватися через спеціально розроблені програми). 

Саме тому підхід до формування документальної бази реалізації 

інвестиційних проектів має бути зваженим, і з однієї сторони, сприяти 

налагодженості процесів, а з іншої – не бути надто тривалим та 

трудозатратним. 

 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 
Крупенко К., студентка  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

В системі органів державного управління важливою функцією є 

управління працею та соціальним захистом населення. Цими 

проблемами займається Міністерство праці та соціальної політики 

України, а на обласному рівні – департаменти соціального захисту 

населення. Проблеми інформатизації цих органів пов‟язані з 

удосконаленням і розвитком галузевих та регіональних інформаційних 

систем в органах державної влади
1
. 

У департаменті соціального захисту населення для розв‟язання 

функціональних задач використовується спеціальне програмне 

забезпечення. Серед них програмний комплекс «Житлові субсидії», який 

формує заяви на надання субсидій, реєструє документи на призначення 

субсидії; виконує розрахунки субсидій. Використовується 

автоматизована система обробки пенсійної документації на базі 

комп'ютерної технології (АСОПД/КОМТЕХ), яка складається з трьох 

програмних блоків: комплекс програм «Діалог» для вирішення питань 

пенсійного забезпечення і грошової допомоги; комплекс програм 

«Розрахунки», для виконання масових автоматичних робіт з пенсійних 

даних у пакетному режимі; спеціальний комплекс програм, для 

забезпечення технологічних процесів автоматизованої системи. 

                                                 
1 Олійченко І.М. Аналіз управлінської інформації в системі виконавчої влади / 

І.М. Олійченко // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С.95-96. 
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Підсистема «Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги» Міністерства праці та соціальної політики 

України (підсистема ЄДАРП), дозволяє формувати персональні облікові 

картки пільговиків, вести особові рахунки, нараховувати пільги, 

формувати і друкувати документи, вести архів, складати звітність для 

обласного і центрального рівнів. Створюється Централізований банк 

даних з проблем інвалідності, для цього формується інтегрована система 

програм соціального захисту інвалідів. 

Характерним для документообігу Департаменту соціального 

захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА) є 

наявність сезонних коливань кількості надходження і відправлення 

документів при взаємодії з державними установами. 

Результати аналізу системи зовнішнього документообігу 

Департаменту свідчать про циклічність надходження і відправлення 

документів, а також про зростання обсягів як вхідної, так і вихідної 

інформації. Для вирішення цих проблем необхідно забезпечити такі 

умови роботи державних службовців, які не призводять до їх 

перевантаження в періоди різкого збільшення кількості документів, що 

надходять на обробку, а також забезпечують нормативний обсяг робіт у 

періоди зменшення їх надходження. Для цього необхідно запровадження 

як організаційних заходів, зв‟язаних з нормуванням і контролем за 

виконанням документів, а також підвищення ефективності 

функціонування існуючої системи електронного документообігу. Також 

перспективним є впровадження інтегрованих баз і банків даних на 

регіональному рівні державних інформаційних систем для запобігання 

дублювання даних, оптимізації їх зберігання і використання в 

державному управлінні. Ці заходи за рахунок зменшення витрат часу на 

здійснення рутинних операцій дозволять ліквідувати проблему 

інформаційного перевантаження співробітників і звільнять їх час а 

процедури прийняття рішень, які входять до функцій державних 

службовців. Також ці заходи дозволять ефективно функціонувати органу 

державного управління в умовах зростання інформаційного 

навантаження на співробітників при збережені їх чисельності. 

Аналіз інформаційних систем в органах державного управління 

свідчить, що кількість оброблювальної інформації постійно зростає. Це 

зростання пов‟язано з розвитком самої системи державного управління 

за останні роки, що навіть в кризовий період мало позначається на 

документообігу. Суттєвим фактором, що впливає на ефективність 

функціонування органів державного управління, в тому числі і 

департаментів соціального захисту населення обласних державних 
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адміністрацій є висока ступінь централізації влади в країні, що 

відображається на потоках інформації з державного рівня управління на 

регіональний, а з нього на рівень районів, міст і селищ. Ці потоки 

управлінської інформації, які спрямовані зверху вниз по вертикалі 

системи державного управління вимагають зворотного зв‟язку, що 

дозволяє контролювати процеси впровадження управлінських рішень, 

ухвалених на вищому рівні, а також надавати інформацію про стан 

соціально-економічної системи на місцевому рівні
1
. 

Вищезгадані тенденції вимагають запровадження заходів по 

зменшенню навантаження на державних службовців, що займаються 

роботою з інформацією, зниження кількості інформації, яка передається 

по каналах зв‟язку і максимального усунення сезонних коливань. Новітні 

інформаційні технології, а саме застосування систем електронного 

документообігу, сучасних засобів зв‟язку, локальних і глобальних 

комп‟ютерних мереж дозволяють інтенсифікувати працю державних 

службовців по опрацюванню інформації і розробці документів. 

Результати дослідження інформаційного забезпечення Черкаської 

ОДА свідчать про циклічність інформаційних процесів, що відбуваються 

в її функціональних підрозділах, а також про зростання обсягів 

інформації, що використовується в процесах державного управління. 

Перспективним є впровадження інтегрованих баз і банків даних на 

регіональному рівні державних інформаційних систем для запобігання 

дублювання даних, оптимізації їх зберігання і використання в 

державному управлінні.  

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ОСВІТНІМИ 

РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Лисенко А., студентка  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Сьогодні Україна активно рухається у напрямку побудови 

інформаційного суспільства. Що стосується світового досвіду, то 

головною тенденцією в глобальному інформаційному світовому 

середовищі є активний перехід до системи електронної освіти і 

наступного етапу Smart-освіти. 

                                                 
1 Дітковська М. Ю. Впровадження новітніх інформаційних технологій в органах 
державної влади і місцевого самоврядування / М. Ю. Дітковська // Теорія та практика 

державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 3. – С. 139-143. 
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В Україні вже працюють вищі навчальні заклади, які активно 

впроваджують в освітній процес новітні технології та окремі елементи 

електронної освіти.  

Досвід упровадження електронного навчання накопичений також у 

Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, який 

долучився до дистанційних технологій в освіті 2004 року, коли його 

було включено в експеримент упровадження дистанційного навчання 

(ДН) наказом МОН України
1
. 

Однією з необхідних умов і ключових факторів, що визначають 

успіх університету на ринку освітніх послуг, варто визнати наявність 

системи фахово-орієнтованого навчання з умов впровадження новітніх 

інформаційних технологій на базі єдиного інформаційного простору та 

інтегрованих інформаційних ресурсів навчального закладу. 

Основною метою електронної освіти є підвищення ефективності 

навчального процесу за рахунок розширення обсягів інформації і 

вдосконалення методів її обробки, а також прищеплення користувачам 

(студентам, викладачам тощо) навичок застосування інформаційних 

технологій в особистій професійній діяльності, розвитку інформаційної 

компетентності
2
. Формами реалізації електронної освіти і електронного 

навчання в СУЕМ є дистанційна освіта, дистанційне навчання, 

дистанційний курс. 

Організація навчального процесу за заочно-дистанційною формою 

навчання в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту 

здійснюється відповідно до законодавства, нормативно-правових 

документів МОН України щодо організації навчального процесу у 

вищих навчальних закладах: Закону України «Про вищу освіту»; 

Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена 

Міністром освіти і науки України 20.12.2000 р; Положення про 

дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України № 40 від 21.01 2004 р. 

Організаційно-технічну підтримку дистанційних технологій в 

університеті покладено на центр дистанційно-заочного навчання 

(ЦДЗН), який є структурним підрозділом університету. 

Навчальний процес забезпечують кафедри СУЕМ за підтримки 

ЦДЗН, навчально-організаційного відділу. Співробітники центру 

                                                 
1 Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс : навч. 

посіб. / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротинко. – Х. : НТУ «ХПІ» : Торсінг, 

2002. – 320 с. 
2 Сисоєва С.О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу / С.О. Сисоєва. – 

Хмельницький: ХГПА, 2008. – 324 с. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 201 

дистанційно-заочного навчання, на яких покладено обов‟язки 

«Організатора», «Адміністратора», формує електронні бібліотеки 

системи дистанційного навчання та календарні плани з дисциплін. 

Студенти виконують завдання дистанційного курсу: вивчають 

теоретичний матеріал, виконують контрольні завдання, проходять 

встановлені календарним планом перевірки рівня засвоєння знань.  

Нині актуальним постає питання досвіду розробки електронних 

освітніх ресурсів (ЕОР) для дистанційного навчання, аби уніфікувати 

процедуру їх створення з наступним затвердженням стандартів ВНЗ.  

Важливою умовою ДН є створення необхідної ресурсної бази, а 

саме – освітніх ресурсів, які в середовищі електронного навчання набули 

статусу електронних освітніх ресурсів. 

Електронні освітні ресурси в середовищі системи дистанційного 

навчання представлені у вигляді дистанційних курсів, що являє собою 

комплекс навчально-методичних матеріалів, створених у віртуальному 

середовищі системи дистанційного навчання, на основі інформаційних 

та комунікаційних технологій. Перевагами дистанційного курсу є 

орієнтація на гіпертекстову структуру web-документа; доступ з будь-

якого сервера в мережі Internet або локальної мережі ВНЗ; можливість 

створення інтерактивних додатків; можливість інтегрування у web-

документ матеріалів різного виду – текстових, графічних, аудіо – та 

відео матеріалів
1
. 

Учасниками навчального процесу, що відбувається з 

використанням дистанційних технологій визначені кафедри, ЦДЗН, 

Центр інформаційно-технічного забезпечення, та здобувачі вищої освіти 

(слухачі дистанційних курсів). Співробітники ЦДЗН, на яких покладено 

обов‟язки організатора та адміністратора, організовують, проводять та 

керують процесом дистанційного навчання. 

Навчальний процес за дистанційно-заочною формою навчання в 

університеті організовується на підставі навчальних планів, що 

розроблені на основі галузевих стандартів вищої освіти. На основі 

розроблених викладачами-тьюторами навчально-методичних матеріалів 

для ДН відбувається постійний моніторинг і оновлення бази 

електронних навчальних ресурсів. На підставі даних інспектор ЦДЗН 

створює базу курсів за дисциплінами та формує електронні бібліотеки 

системи дистанційного навчання (СДН).  

                                                 
1 Канглер В. М. Создание учебно-методических пособий для дистанционного образования с 

использованием web-технологий / В. М. Канглер, Е. В. Карнаухов // Проблемы высшего 
технического образования: Межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск: НГТУ, 2000. – Вып. 15. – 

С. 16-21. 
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Досвід розробки та роботи з електронними освітніми ресурсами є 

актуальним для різних СДН. Важливу роль відіграє постійний 

моніторинг ЕОР, можливість їхнього оперативного оновлення, 

редагування навчальних матеріалів, які можуть стати у нагоді в роботі з 

підвищення їх якості. Розробка та використання ЕОР є доцільним та 

необхідним компонентом навчання в умовах сучасного розвитку 

інформаційних технологій, для забезпечення самостійної роботи 

студентів, інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, 

заощадження часу викладача, підвищення мотивації здобувачів вищої 

освіти, забезпечення індивідуалізації навчання та здійснення контролю 

навчальних досягнень студентів . 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ 

НАГРОМАДЖЕННЯ І СПОЖИВАННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА 
РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У РОКИ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ 

Миза Г.В., аспірантка 

Одеського Національного Економічного Університету 

 

Актуальність даного дослідження полягає у перевірці гіпотези про 

те, чи відбувається під час промислового ривка сплеск особистого 

споживання з одночасним ростом валового нагромадження основного 

капіталу та підвищенням урядових витрат. Аналіз впливу споживання на 

процеси нагромадження капіталу під час індустріалізації проведено на 

прикладі Великобританії та Російської імперії у XIX столітті. 

У західних дослідженнях поширена думка, що феномен 

промислової революції досить тісно пов'язаний зі стрімким підвищенням 

споживчого попиту населення, що являється незмінним супутником та 

підтримуючим механізмом індустріального ривка. Це допущення 

частково підтверджує той факт, що до 1800-х років міжнародна торгівля 

була за сучасними стандартами досить незначною.  

Промислова революція являє собою процес, що через 

нагромадження та оновлення основного капіталу в кінцевому рахунку 

спричиняє значне підвищення пропозиції товарів, а споживча революція 

представляє собою відповідний цій пропозиції попит., тобто доцільно 

представити зв'язок промислової та споживчої революції як єдність та 

боротьбу протилежностей, що виходить на новий виток свого розвитку 

по мірі того, як відбувається прогрес людства. 

 Згідно дослідженням Ч. Файнштайна та Н. Крафтса середні 

показники споживання на душу населення у Великобританії у перші 
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роки промислової революції залишались постійними, без різких 

коливань у бік погіршення або покращання. Примітно, що у ці ж роки 

нагромадження капіталу йшло не надто швидкими темпами. Після 1812 

р. нарівні зі стрімким ростом особистого споживання збільшувались 

норми заощадження та нагромадження, відбувалося подвоєння темпів 

росту промислового виробництва. Темпи росту урядових витрат не 

перевищували темпів росту особистого споживання. Частка валових 

внутрішніх інвестицій у капітал збільшилася до 1800 року на 4.4%, доля 

валового внутрішнього нагромадження зросла на 3.9%. Результати 

аналізу вказують на існування потужного інвестиційного ресурсу, який 

між 1771-м та 1780 роками склав найбільшу величину. 

Великобританія нарощувала темпи економічного росту не 

знижуючи стандартів споживання. Висока величина надлишкових 

заощаджень свідчить про те, що нагромадження капіталу більшою мірою 

фінансувалось за рахунок інших джерел (наприклад, колоній).  

Згідно У. Ростоу у кінці XIX ст. Російська імперія увійшла у стадію 

зльоту (take-off). За П. Грегорі, темп промислового росту у 1890-му році 

досяг 8.03%. У цей період середній щорічний темп росту промислового в 

виробництва у США складав 5.26%, у Великобританії – 2.11%, у 

Німеччині – 4.49%, у Швеції – 6.17%
1
. У Росії промисловий ривок 

почався значно пізніше, однак темп її промислового росту перевищував 

темпи росту розвинутих країн, що свідчить про потужний потенціал 

держави. На відміну від Великобританії, Франції та Німеччини, 

нагромадження капіталу у Росії повністю фінансувалось за рахунок 

заощаджень населення та за своїм розміром відставало лише від 

Німеччини та США.  

У ХХ столітті ситуація не змінилася, хоча за розміром заощаджень 

Російська імперія поступалася багатьом розвинутим країнам Європи. 

Частка особистого споживання у Росії у роки промислової революції 

майже не відрізнялась від частки споживання у національному доході 

провідних країн. Іншою її відмінною рисою в цей період була висока 

частка урядових витрат (8%), яка в кінцевих витратах була найвищою 

серед усіх країн. Рівень особистого споживання у Росії з початком 

промислової революції різко підвищився
2,
 його злет приходився на роки, 

в які, за У. Ростоу, почався промисловий ривок. Урядові витрати, досить 

скоро вже випереджали витрати на особисте споживання. 

                                                 
1
 Deane P. British Economic Growth, 1688-1959: Trends and Structure / P. Deane, W. Cole. – 

Cambridge: The University Press, 1967. – 348 p. – p. 282-283. 
2
 Кирьянов Ю. Бюджетные расходы робочих в России в конце XIX – начале ХХ века 

[Электронный ресурс] / Ю. Кирьянов. - Режим доступа к ресурсу: http://istmat.info/node/59. 
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Таблиця 1. Національний дохід та щорічні інвестиції у капітал 

1761 – 1860 рр., £m 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1761-

1770 
89.6 6.6 7.6 8.1 8.5 9.1 22.8 

1771-

1780 
96.0 7.1 9.1 10.1 9.5 10.5 42.2 

1781-

1790 
110.2 11.1 13.1 14.6 11.9 13.2 31.5 

1791-

1800 
139.7 14.3 17.3 18.8 12.4 13.5 31.4 

1801-

1810 
172.1 16.6 17.6 15.6 10.3 9.1 -6.0 

1811-

1820 
212.2 20.5 22.5 27.5 10.6 13 34.2 

1821-

1830 
291.6 28.3 32.3 39.8 11.0 13.6 40.6 

1831-

1840 
396.9 38.6 42.1 46.6 10.6 11.8 20.7 

1841-

1850 
495.7 49.4 54.4 60.9 10.9 12.3 23.3 

1851-

1860 
595.7 58.0 61.5 81.5 10.3 13.7 40.5 

* Розраховано за формулою (ВС-ВНОК)/ВНОК*100% на основі даних2 

 

Отже, під час промислового ривка темпами промислового росту 

збільшуються нарівні з темпами особистого споживання, і нормою 

заощаджень, тобто промислова революція нерозривно пов‟язана зі 

споживчою революцією та не може відбутись у повній мірі без 

останньої. На відміну від Великобританії, у Російській імперії темп 

                                                 
1
 Deane P. British Economic Growth, 1688-1959: Trends and Structure / P. Deane, W. Cole. – 

Cambridge: The University Press, 1967. – 348 p. – p. 282-283. 
2
 Gregory P. Russian Living Standards during the Industrialization, 1885-1913 / P. Gregory. - 

University of Houston, Texas. - p. 87-103. – p. 97. 
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росту урядових витрат перевищував темп росту особистого споживання, 

однак це не явище не є характерною рисою промислового ривка взагалі.  

 

 

 

«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА» С КУЛЬТУРОЙ И ИСКУССТВОМ 
Синица А.Ф., доцент  

Восточноевропейский университет экономики и менеджмента 

 

В современном постперестроечном обществе, где особо активные, 

ревностные революционеры идут по уже проторенному когда-то в 

начале ХХ века большевиками пути, ведущему прямо в «рай», не 

оставив камня на камне от прежнего мира. Разрушить «до основанья» 

(слова из известной революционной песни) – заветная цель. А что такое 

«основанье? Куда направлены в первую очередь эти разрушительные 

стрелы? Это культура и искусство, святая святых, матрица, которая 

лежит в основе самоидентификации любого народа. Ведь никакие 

социальные требования не могут полностью регулировать поведение 

человека. Общество – это не простое множество людей, - это живой 

организм, целостная система, скреплѐнная совокупностью связей, где 

взаимодействие людей образуют общественную жизнь, а культура и 

общество находятся друг с другом в состоянии не абстрактного, а 

конкретного тождества, в котором предполагаются не только 

совпадения, но и противоречия. Культура выступает как культурный код 

жизнедеятельности народа. Именно поэтому она предстает в виде 

системы регулятивной деятельности, несущей в себе аккумулированный 

опыт, накопленный историей, что позволяет переносить образцы 

социального поведения от поколения к поколению. Но этим далеко не 

ограничивается смысл и значение культурного процесса, ибо основным 

содержанием здесь является, по сути, развитие самого человека в 

качестве общественного субъекта деятельности. 

В нынешнем обществе, ориентированном исключительно на 

материальные ценности, достигаемые результаты человеческой 

деятельности оцениваются по принятой в нем шкале ценностей: слава, 

почести, богатство и т. д. Но оказывается, что они не носят характер 

абсолютных ценностей, а обретают этот статус только тогда, когда 

становятся собственными внутренними качествами и условиями 

дальнейшего развития индивида. И личные свойства человека, и 

достигнутое им материальное положение - это внутренние физические и 

духовные его качества, характеризующие способ отношения к миру, т.е. 

его культуру. Поступки, выбор человека и говорят о его внутренней, да и 
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внешней культуре, поскольку внутренняя реализуется в его поведении. 

Культурная составляющая позволяет человеку развивать внутренний 

мир, творчески реагируя на социальные требования, осознавать их 

моральный, политический и эстетический смысл, принимать решения и 

делать нравственный выбор. Таким образом, охарактеризовать сущность 

культуры можно через категорию способа человеческой деятельности, 

где она выступает как принцип связи общественного человека с 

предметом его деяний, предопределяющий характер, механизм и 

направление самих деяний, являясь символом внутреннего достояния 

человека. 

Человечество познаѐт мир через различные модели, являющиеся 

продуктом духовного творчества: мифология, наука, религия и т.д. 

Важнейшим составляющим культурного процесса является искусство, 

как своеобразная модель познания своего отношения к миру. В 

искусстве мир познаѐтся не через абстракцию, как в науке, а через 

создание конкретного художественного образа и который заставляет нас 

задуматься об общем явлении. Искусство как параллельная реальность, в 

которой творец создаѐт варианты существования и развития мира. Такое 

субъективное отражение объективной реальности, где изображение 

даѐтся под углом зрения авторского отношения, авторской оценки мира, 

в котором он живѐт, побуждает зрителя (читателя, слушателя…) к 

формированию собственного отношения к этому миру. Искусство не 

тождественно рукотворной «красоте». Оно совсем не обязательно 

должно радовать только наше эстетическое чувство. Мы живѐм и далеко 

не всегда осознаѐм, что представляет собой наш этический фундамент, и 

только сталкиваясь с кривым зеркалом, каким и является современное 

искусство модерна и постмодерна, начинаем определять своѐ этическое 

«Я». Именно поэтому современное искусство так эпатажно, нарочито 

антиэстетично, – это катализатор нашей самоидентификации. Таким 

образом, искусство не прямо, а посредством художественных образов, 

эмоционально воздействуя, формирует наши вкусы, наши пристрастия, 

наши этические установки, а значит, формирует наш культурный код, 

который делает нас человеком определѐнного времени, определѐнного 

народа, определѐнной цивилизации. У каждого народа есть свой 

культурный стержень, который определяет его ментальность. Сюда мы 

относим обычаи, традиции, религию и т. д. Важнейшее место здесь 

занимает классическое искусство, т.е. то, что составляет золотой запас 

духовности человечества и отдельных наций и лежит в основании 

культурного кода человечества. Посягательство на эти ценности, 

стремление зачеркнуть целые страницы истории, отказ от изучения в 
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школе творчества писателей–классиков, заменив их, порой, 

третьестепенными авторами, мы разрушаем молодое поколение. 

Безусловно, мир не стоит на месте, он изменяется, но эти изменения 

приходят к новым горизонтам только тогда, когда они стоят на 

фундаменте классических ценностей, которые сформировало 

человечество в процессе своего развития.  

 

 

 

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

САМОВРЯДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАДАХ 
Шарий В.І., д.н.дер.упр-ня 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 

 

Відправною точкою управлінської діяльності місцевого 

самоврядування є формулювання його цілей. В самій управлінській 

діяльності органів місцевого самоврядування слід виділити законність і 

доцільність. Дотримання законності є предметом права, а доцільність є 

прерогативою муніципальної політики як системи постановки та 

реалізації конкретних цілей для досягнення бажаного стану керованої 

системи. Виходячи з цього, актуалізується дослідження можливості 

переходу до формування муніципальної політики як системи 

стратегічного управління самоврядною діяльністю. 

Стратегічне планування розвитку муніципальних утворень виникло 

лише із середини 1980-х років у державах Західної Європи.  

Основною ціллю муніципальної діяльності та стратегічним 

завданням муніципальної політики може бути підвищення якості життя 

територіальних громад, застосовуючи місцеві ресурси. Критерієм 

об‟єктивної оцінки якості життя є науково обґрунтовані нормативи 

матеріальних і духовних потреб, а також інтересів людини, які на різних 

територіях і в різні періоди часу можуть суттєво відрізнятися. Критерієм 

суб‟єктивної оцінки якості життя є сприйняття самим індивідом ступеня 

задоволення його потреб.  

Інтегральний показник якості життя може бути визначений умовно. 

Проте, можна встановити певну систему локальних критеріїв, які 

вимірюються й забезпечуються статистичною інформацією. В 

міжнародній статистиці для цього застосовуються три показники: 

середня тривалість життя, що характеризує стан здоров‟я населення, 

рівень безпеки, екологічну ситуацію, рівень розвитку масової фізичної 

культури, спорту та інших критеріїв; середній рівень матеріального 
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добробуту (валовий внутрішній продукт на душу населення); середній 

рівень освіченості населення. 

Водночас, важливими є результати досліджень зі схильності 

населення до соціальних протестів. До таких громадян належать не ті, 

кому гірше живеться й жилося в матеріальному розумінні, а особи, які 

зазнали найбільших духовних і матеріальних втрат: пенсіонери; 

представники раніше престижних, а також високооплачуваних професій 

та ряд інших категорій населення
1
. Це є підтвердженням думки 

американського вченого Дж. Коулмана, що культура породжує в 

індивідів конкретні специфічні цінності, які примушують їх діяти в 

пошуках таких цінностей. Здійснюючи це, вони впливають на 

суспільство. 

Як зазначає Ю.Є. Растов, соціальний протест населення на 

пострадянському просторі, що можна кваліфікувати як територіальну 

ознаку політичної поведінки, проявляється у нетрадиційних для західних 

систем формах: байдужому ставленні населення до здійснення власних 

громадянських прав і обов‟язків; ухилянні та відмові від участі в 

політичному житті суспільства (територіальних громад), виборах до 

представницьких органів влади; значному міграційному потоці за 

кордон; ухилянні від сплати податків, пияцтві, наркоманії тощо
2
. 

Виходячи з цього, на нашу думку, муніципальну політику слід 

розуміти та вибудовувати як систему заходів з підвищення якості життя 

територіальних громад. Це може виражатися через цілеспрямоване 

регулювання соціально-економічних процесів і суспільних відносин на 

території муніципального утворення в інтересах місцевого 

співтовариства шляхом ефективного використання місцевих ресурсів.  

Тобто, із соціологічної точки зору, раціональний вибір стосується 

ситуацій, в яких учасники є взаємозалежними між собою. Враховуючи 

це, результат для кожного індивіда буде залежати від того, що роблять 

інші. Учасники приймають і враховують взаємозалежність, що існує між 

ними, під час вибору стратегії діяльності. Виходячи з цього, важливою 

формою стратегічної взаємодії є колективна дія, в якій суб‟єкти мають 

координувати плани власних дій для того, щоб одержати колективні 

блага для себе. 

Завдання стратегічного управління на муніципальному рівні 

можуть бути вирішені лише узгоджено зі стратегічними цілями та 

                                                 
1
 Рязанцев И.П. Социология региона: учебное пособие / И.П. Рязанцев. – М.: КДУ, 2009. – 

С. 317.  
2
 Растов Ю.П. Протестное поведение в регионе / Ю.П. Растов // Социологические 

исследования. - 1996. - № 6. – С. 47. 
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завданнями держави. При цьому, територіальну соціально-економічну 

поведінку можна концептуалізувати як взаємодію соціальних суб‟єктів 

(індивідів, груп), а також соціально-територіальних спільнот, які 

прагнуть: по-перше, раціонально максимізувати переваги, що надає їм 

відповідна територія; по-друге, узгодити свої дії для досягнення спільної 

вигоди, поступаючись при цьому власними егоїстичними інтересами. 

У зв‟язку з цим важливою складовою муніципальної політики є 

цілеспрямована діяльність щодо узгодження інтересів територіальних 

громад з інтересами державної влади й господарюючих суб‟єктів. 

Ураховуючи це, стратегічний підхід до муніципального управління, 

передбачає взаємоузгоджене управління станом і керівництво зміною чи 

розвитком. Тому муніципальна політика має стати антиподом існуючому 

пріоритету вирішення поточних щоденних самоврядних повноважень. 

Водночас, між поточними та перспективними завданнями, 

збереженням рівноваги та її порушенням існують об‟єктивні протиріччя. 

Складність вирішення таких суперечностей визначається обмеженістю 

ресурсів, а також спротивом посадових осіб місцевого самоврядування 

змінам і перетворенням, що зачіпають їх інтереси. 

Ураховучи це, муніципальну політику слід розуміти як комплекс 

дій, опосередкованих інституціональними ціннісно-нормативними 

системами, що склалися на відповідній території (в територіальній 

громаді). Це є закономірним результатом формування сталих моделей 

соціальної взаємодії на відповідній території, а також в умовах 

конкретного соціокультурного середовища, що сприяє їх інтерналізації 

всіма представниками територіальної спільноти у процесі соціалізації й 

стійкого відтворення. Систему муніципальної політики мають 

доповнювати не абстрактні цінності та норми, а формальні й 

неформальні правила, що регулюватимуть практику щоденної 

діяльності, а також її підтримуватимуть. Це дасть можливість: по-перше, 

виявляти та впливати на латентні процеси, що закладені в основу 

формування соціально-територіальних спільнот; по-друге, виявляти та 

впливати на фактори, що провокують внутрішні протиріччя, конфлікти 

та кризи, а також виробляти механізми їх успішного подолання. 

Отже, сутність муніципальної політики полягає в переході: від 

значущості короткострокових - до пріоритету перспективних цілей; від 

орієнтації на вирішення поточних завдань - до зосередження на 

розв‟язанні перспективних проблем. 

Грунтуючись на цьому, на нашу думку, перехід до формування 

муніципальної політики вимагає кардинального перегляду всієї ідеології 

місцевого самоврядування, управлінської технології, практики 
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прийняття рішень і розподілу ресурсів.  

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА 

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ 
Шульга В.І., к.е.н., доцент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Станом на сьогоднішній день, Україна, прагнучи наздогнати країни 

цивілізованого світу, стрімко розвивається в бік інформаційного 

суспільства. Все частіше у повсякденному вжитку з‟являються такі 

словосполучення як «інформаційна економіки», «безпека інформації», а 

з початком російської інтервенції – «інформаційна війна» та 

«інформаційна безпека».  

В світовій практиці такі поняття не нові. Факти здійснення 

інформаційного впливу на широку аудиторію можна виявити протягом 

усієї історії розвитку суспільства. Зрозуміло, що в різні періоди 

інтенсивність застосування тих чи інших способів впливу, як і рівень 

його організації, змінювалися. Тому з метою дослідження цієї діяльності 

з погляду її історичного розвитку, виявлення основних чинників, які так 

чи інакше на неї впливали, пропонуємо умовно поділити історію 

інформаційного протиборства (ІП) на три основні періоди. 

Перший період охоплює античні часи, епоху Середньовіччя та 

частково Новий час до ХУІІІ ст. включно. Упродовж нього форми й 

методи інформаційно- пропагандистської діяльності залишалися загалом 

незмінними, зазнаючи лише незначних модифікацій. Якісні зміни 

припадають на другий період історії ІП і пов‟язані насамперед із 

зростанням ролі інформації в життєдіяльності капіталістичного 

суспільства. Цей період характеризують серйозні зрушення в організації 

інформаційної війни й пропаганди, розвитку її методів і форм, зростання 

її значення, що чітко проявилося вже в часи буржуазних революцій у 

Європі. Для другого періоду характерне ефективне використання 

надбань попередньої епохи (друкарського верстата Гуттенберга, газети 

тощо). Він починається із середини XVIII ст. і закінчується Другою 

світовою війною включно. 

Якщо другий період розвитку форм і методів ІП відзначається 

зростанням значення цього протиборства як ефективного допоміжного 

засобу у вирішенні питань військового, політичного чи економічного 

характеру, то особливість третього періоду полягає в оновленні такого 

значення: з допоміжного ІП перетворюється на один з основних засобів 
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досягнення успіху в зазначених сферах. Відповідно, різняться і ступені 

наукового та матеріально-технічного забезпечення цього виду 

протиборства. Перехід до третього (сучасного) періоду зумовлено 

розвитком нових інформаційних технологій
1
 . 

Сучасні інформаційні технології спираються на досягнення в галузі 

комп‟ютерної техніки та засобів зв‟язку.  

В інформаційному суспільстві продукується та споживається 

інтелект, знання, завдяки чому зростає частка розумової праці. 

Матеріальною й технологічною базою інформаційного суспільства є 

різного роду системи на базі комп‟ютерної техніки та комп‟ютерних 

мереж, інформаційних технологій, телекомунікацій і зв‟язку. 

Науковцями доведено, що людина сприймає лише 5% інформації 

свідомо, решта 95% сприймається підсвідомо. Тож небезпека сучасних 

психотехнологій інформаційних впливів полягає у зростанні все більш 

активнішого впливу на підсвідомість людини з метою масових 

маніпуляцій, що й активно використовують сьогодні різноманітні носії 

інформації, продукуючи відповідний інформаційно-психологічний 

вплив, прагнучи досягти бажаної дії чи реакції від індивіда, не завжди 

корисної для особистості. 

Сьогодні великі обсяги неконтрольованої інформації, її 

деструктивність, складність та інше формують негативне інформаційне 

середовище для сучасної людини, специфічний інформаційний простір, 

який є місцем формування, розвитку та існування свідомості. 

Особистість пристосовується до нього, проте контролювати повноцінно 

вплив на себе не може.  

Вітчизняні та зарубіжні науковці активно досліджують та 

презентують все нові розробки у цій сфері. Крім того, це питання гостро 

стоїть на державному рівні, відтак експертами розробляються, 

вдосконалюються та поступово впроваджуються основні засади 

Концепції інформаційної безпеки України, зокрема й на психологічному 

рівні. Інформаційно-психологічну безпеку визначають як відсутність 

небезпеки інформаційних впливів. Активний соціальний суб‟єкт та його 

психіка зазнають безпосереднього впливу інформаційних факторів, які, 

трансформуючись через його поведінку, дії (чи бездіяльність), 

дисфункціонально впливають на соціальних суб‟єктів різноманітної 

системно-структурної і функціональної організації. Так, природа 

                                                 
1
 Історія інформаційно-психологічного протиборства : підруч. / [Я.М.Жарков, 

Л.Ф.Компанцева, В.В.Остроухов В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Є.Д.Скулиш]; за заг. ред. 
д.ю.н., проф., засл. юриста України Є.Д.Скулиша. - К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 

2012. - 212 с. 
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впливівможе бути відмінною, однак особливість інформаційних впливів 

на свідомість індивіда полягає у тому, що через свою універсальність 

вони можуть становити загрозу для будь-якого виду безпеки людини
1
. 

Слід зауважити, що питаннями інформаційно-психологічних 

впливів вітчизняні науковці активно почали займатись лише останньої 

декади 20 століття, а інформаційно-психологічної безпеки, лише останні 

кілька років, коли усвідомили, що інформаційна протидія (зокрема 

інформаційно-психологічний вплив) становлять реальну загрозу 

національній безпеці України. 

Нехтування проблемами інформаційно-психологічної безпеки 

призвело до того, що в лексиконі українців укоренилось ще одне 

словосполучення – «інформаційна війна». 

Вперше термін «інформаційна війна» з'явився наприкінці 80-х років 

ХХ століття. Він став результатом плідної праці теоретиків збройних сил 

США, почав широко використовуватися після вдало проведеної роботи 

зі знищення СРСР. На сьогодні саме інформаційні війни становлять 

найбільшу небезпеку нормальному функціонуванню системи органів 

державного управління. 

Відомі два підходи до розуміння поняття «інформаційна війна»: 

гуманітарне і технічне. У гуманітарному розумінні інформаційна війна 

представляє собою активні методи перетворювання інформаційного 

простору, тобто нав'язування громадянам України таких моделей 

суспільства, які забезпечують бажані типи поведінки, а також 

породжують інформаційні процеси міркувань. 

Якщо розглядати інформацію як зброю масового ураження, можемо 

виокремити кілька видів інформаційної війни в стані якою вже тривалий 

час перебуває Україна: 

● кібервійна – комп'ютерне протистояння у просторі мережі 

Інтернет, спрямованена дестабілізацію комп'ютерних систем державних 

установ, фінансових і ділових центрів, створення безладу та хаосу в 

житті країни; 

● мережева війна – форма ведення конфліктів, коли її учасники 

застосовуютьмережеві стратегії та технології, пристосовані до сучасної 

інформаційної доби.Учасниками таких воєн можуть бути терористи, 

кримінальні угруповання, громадські організації та соціальні рухи, які 

використовують децентралізацію комп'ютерних систем; 

● електронна війна – використання та управління інформацією з 

                                                 
1
 Архипова Є. О. Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір : дис. кандидата 

філософ. наук : 09.00.03 / Є. О. Архипова. - К.: Нац.Техн.Ун-тет України «Київський 

політехнічний інститут», 2012. - 199 с. 
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метою набуттяпереваги конкурента над супротивником, здійснює 

збирання тактичної інформації, забезпечує безпеку власних 

інформаційних ресурсів, поширює неправдиву інформацію про ворога і 

населення, перешкоджає збиранню інформації супротивником; 

● психологічна війна – сукупність різних форм, методів і засобів 

впливу на людину з метою зміни в бажаному напрямку її психологічних 

характеристик, групових норм поведінки, масових настроїв, суспільної 

свідомості загалом. Та інші. 

Отже, поняття інформаційна війна – це дії, що здійснюються для 

досягнення інформаційної переваги власної військово-політичної 

стратегії через вплив на інформацію та комунікаційні системи суперника 

при одночасному забезпеченні безпеки власних інформаційних ресурсів.  

Основна мета сучасної інформаційної війни полягає не у 

фізичномузнищенні суперника та ліквідації його збройних сил, а у 

широкомасштабномупорушенні роботи фінансових, транспортних і 

комунікаційних мереж і систем,у руйнуванні економічної 

інфраструктури і підкоренні населення країни, що зазнала атаки, волі 

країни-переможця. 

Таким чином, інформаційно-психологічна безпека є проявом одного 

більш широкого поняття – загрози національним інтересам і 

національній безпеці в інформаційній сфері. 
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СЕКЦІЯ 7 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 
 

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Оксьом І.Г., к.ю.н. доцент  

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту 

 

Сучасний стан розвитку української держави зумовлює та 

передбачає низку реформ у багатьох сферах суспільного життя. Не є 

виключенням і система підготовки юристів, які супроводжують бізнес. 

Серед тих юристів, які працюють саме з бізнесом, можна виділити такі 

напрямки спеціалізації. 

По-перше, це юристи – адвокати. Вони, як правило, входять в 

Асоціацію адвокатів і адвокатський статус дозволяє їм брати участь в 

судах. Це один із основних їх пріоритетів. 

По-друге, це корпоративні юристи. Вони займаються юридичним 

супроводом всієї діяльності комерційної фірми. 

По-третє, є юристи, які працюють у сфері юридичного консалтингу. 

Вони входять в штат спеціалізованих фірм, які запрошуються компанією 

для вирішення певних спеціалізованих або складних питань. Зазвичай 

вони займаються більш вузькою сферою, наприклад митним 

законодавством, будівництвом, оподаткуванням, тощо. 

Нарешті є ще так звані вільні або вільно-практикуючі юристи. Вони 

не є членами Колегії адвокатів, не перебувають в штаті організації, але 

як приватні особи надають юридичні послуги бізнесу. 

Із усіх вищезазначених напрямків корпоративний юрист – це 

найбільш складна юридична спеціалізація. Корпоративному юристу 

доводиться займатися юридичним супроводом самих різних видів 

діяльності компанії. Серед них широкий спектр проблем пов'язаний з 

цінними паперами, статутними документами, проведенням зборів, 

аукціонів, трудовими договорами, аналізом всіх документів, пов‟язаних 

з трудовими відносинами, веденням договірної роботи, представництвом 

інтересів фірми в суді, на переговорах з іноземними партнерами, з 

органами державної влади, фіскальної служби, антимонопольного 

комітету, митницею, тощо. 

Водночас динамічний розвиток технологій, розширення 

інформаційного простору, інтеграційні процеси у світі не обійшли 
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стороною і корпоративних юристів, спонукаючи їх шукати нестандартні 

шляхи вирішення поставлених завдань. На даний час перед 

корпоративним юристом постають такі питання як глобалізація, 

використання новітніх технологій у вирішенні повсякденних завдань, 

оптимізація витрат, підвищення професійної кваліфікації, здобуття 

специфічних знань та навичок в інших сферах. Проаналізуємо деякі з 

них. 

Глобалізація та інтеграційні процеси зачіпають життя кожної 

людини. Поява Інтернету стерла кордони між країнами та об‟єднала світ 

у єдиний інформаційний простір, завдяки чому відбулося значне 

прискорення розвитку цивілізації та певне зрівняння потенціалів різних 

країн. Про будь-які винаходи або вдосконалення процесів виробництва 

миттєво стає відомо в будь-якому куточку планети. З метою полегшення 

ведення бізнесу, підвищення його ефективності та більш швидкого 

обміну інформацією між афілійованими компаніями в різних країнах 

виробничі потужності великих корпорацій були інтегровані в 

уніфіковану глобальну систему, яка управляється єдиною програмою. 

Однак інтеграція українських підрозділів корпорацій у таку систему на 

сьогодні «заморожена» через недосконалість та архаїчність вітчизняного 

законодавства. Зважаючи на ці обставини, корпоративному юристу 

важливо вміти знаходити компромісні рішення, які задовольнятимуть 

бізнес та враховуватимуть вимоги національних законодавств залучених 

країн, норми міжнародного права та внутрішні корпоративні вимоги. 

Для сучасного етапу розвитку цивілізації, характерним є процес 

діджиталізації, тобто переходу інформаційного поля на цифрові 

технології. У наш час важко уявити корпоративного юриста, який не 

використовував би сучасне програмне забезпечення. Воно 

використовується в усіх підрозділах компанії, що значно полегшує 

роботу спеціаліста та заощаджує дорогоцінний час. Однак використання 

великої кількості таких програм має деякі недоліки. Просто на 

«відкриття» та «закриття» програми, налаштування критеріїв пошуку 

витрачається певний час. Якщо програм багато і кожна має окремий 

функціонал, то час не заощаджується, а навпаки – марнується. Об‟єднати 

всі програми в єдину систему поки що неможливо, тому це великий 

виклик для «тайм-менеджменту» корпоративного юриста. Необхідно 

щоб в майбутньому процеси підготовки стандартних договорів, 

процесуальних документів, пошук інформації з різних реєстрів та інших 

джерел були роботизованими, а «роботи-юристи» стали доступними та 

загальнопоширеними. Це спростило б роботу корпоративних юристів і 

звільнило б час для вирішення складних та важливих питань, які 
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потребують комплексного підходу, аналітичного розуму, винахідливості, 

кмітливості, гнучкості. 

Про необхідність використання новітніх цифрових технологій в 

юридичній сфері свідчить і такий аргумент. Законодавство України 

зобов‟язує використовувати паперові версії договорів, що значно 

сповільнює процес укладення угоди, «засмічує та засмучує офісний 

простір», а також завдає шкоди довкіллю. В Європі, США та інших 

розвинених країнах процеси укладання угод набагато простіші. 

Положення, прописані в актах цивільного та господарського 

законодавства, не дублюються в договорі паперової форми. 

Документальне підтвердження правовідносин сторін обмежується 

електронною версією рахунку-фактури. Застосування електронної 

форми документу не лише спрощує робочі процеси, але й забезпечує 

сталий розвиток конкретної компанії та суспільства в цілому. 

Звісно, вітчизняна правова система не стоїть на місці. Про це 

свідчить відкриття державних реєстрів для загального користування, 

надання можливості вчиняти реєстраційні дії в режимі онлайн та 

отримувати будь-яку інформацію за лічені секунди. Однозначно, це 

великий крок уперед. Полегшення реєстраційних та інших формальних 

процедур шляхом діджиталізації має позитивний вплив на ефективність 

та швидкість роботи корпоративного юриста. Однак не варто забувати, 

що правовий супровід господарської діяльності компанії пов'язаний з 

великою кількістю контактів з колегами з різних підрозділів. 

Перенесення всієї комунікації в онлайн-режим негативно впливає на 

злагоду колективу та стає причиною появи непорозумінь, яких можна 

було б уникнути під час особистої зустрічі. 

Фінансова криза, що триває вже кілька років, змушує бізнес 

постійно контролювати видатки та використовувати будь-яку 

можливість заощадити зароблені кошти. В умовах жорсткого контролю 

залучення зовнішніх консультантів є вкрай складним. Компанії вдаються 

до такого кроку в поодиноких випадках. Запровадження адвокатської 

монополії в судових процесах в Україні ще більше ускладнює ситуацію, 

оскільки залучення зовнішніх консультантів, які мають «адвокатську 

ліцензію», стане вимушеним та обов‟язковим кроком для компаній. 

Тому актуальним питанням є отримання всіма корпоративними 

юристами «адвокатських ліцензій». 

Останнім часом все більшого поширення набуває запровадження 

компаніями системи управління та контролю, що стосується питань 

дотримання норм законодавства, а також внутрішніх правил, стандартів, 

кодексів поведінки. Невідповідність дій співробітників вимогам 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 217 

законодавства може призвести до серйозних наслідків як для компанії 

(фінансові втрати, нанесення шкоди діловій репутації), так і для 

конкретного співробітника (звільнення, фінансові втрати, притягнення 

до адміністративної/кримінальної відповідальності). 

Для вирішення цих питань в Європі та США запроваджена 

комплаєнс – система. Комплаєнс діє у 3-х основних напрямках: 

попередження, виявлення та реагування. Попередження правопорушень 

є основною та найбільш вагомою функцією комплаєнсу. В Україні 

комплаєнс - функція лише починає розвиватися. Про це свідчить 

зростання кількості заходів (форумів, конференцій) за участю 

представників бізнесу та державної влади, тематикою яких є 

корпоративний комплаєнс. В тих компаніях, де запроваджена 

комплаєнс-система, в обов‟язковому порядку створюється система 

контролю на локальному рівні. Це так звані комплаєнс-офіцери, 

покликані здійснювати управління та контроль з питань щодо 

дотримання норм законодавства, внутрішніх правил, стандартів і 

політик. 

Важливе завдання корпоративного юриста – це проведення 

відповідних тренінгів, роз‟яснювальної роботи з колегами з інших 

підрозділів, висвітлення новацій в антимонопольному, 

антикорупційному та іншому законодавстві. Викликом для 

корпоративного юриста є той факт, що часто співробітники компанії не 

розуміють серйозність наслідків своїх дій та ігнорують вимоги 

законодавства. 

Вимоги до корпоративного юриста не обмежуються виключно 

правничою кваліфікацією та навичками. Зважаючи на специфіку роботи, 

він повинен мати широкий кругозір, знання в багатьох сферах бізнесової 

діяльності, лідерські здібності, вміння переконувати, а також інші 

притаманні бізнесу компетенції (ведення переговорів, спілкування з 

людьми, ораторські та презентаційні навички тощо) 

Тому невідкладним завданням є реформування системи вищої 

юридичної освіти. Вищі навчальні заклади юридичного спрямування 

повинні переглянути свої програми та запропонувати новітні, осучаснені 

можливості для отримання якісної освіти, яка б відповідала 

європейським стандартам та вимогам бізнесу. 
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК МІЖНАРОДНА ГЛОБАЛЬНА 

ПРОБЛЕМА 
Каратнюк В.М., студент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Терміни «торгівля людьми», «підневільна праця» і «сучасне 

рабство» використовуються для позначення акту вербування, 

приховування, перевезення, поставки або утримання особи з метою 

використання її для примусової праці або комерційної сексуальної 

експлуатації шляхом застосування фізичної сили, обману чи примусу. 

Торгівля людьми може включати в себе (але не обов'язково включає) 

переміщення. Люди можуть вважатися жертвами торгівлі людьми 

незалежно від того, чи народилися вони в стані поневолення, були 

перевезені в умови експлуатації, дали попередню згоду працювати на 

торговця людьми або брали участь у злочині безпосередньо в результаті 

використання їх в якості об'єкта торгівлі. В основі цього явища лежить 

переслідувана торговцями мета - експлуатація та поневолення жертв, а 

також безліч методів примусу й обману, якими вони користуються для 

досягнення цієї мети. 

Проблема боротьби з торгівлею людьми вирішується за допомогою 

різних національних і міжнародних заходів. У 2000 році Генеральна 

Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла Конвенцію Організації 

Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та 

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї, які вступили в силу в кінці 2003 

року.  

Будучи єдиним міжнародно-правовим документом, в якому 

торгівля людьми розглядається як злочин, Протокол є першим в світі 

інструментом, спрямованим на попередження торгівлі людьми і 

боротьбу з нею, забезпечення захисту і допомоги жертвам та сприяння 

співробітництву між країнами для припинення цього виду злочинності.  

В даний час учасниками Протоколу є 148 країн, однак, незважаючи 

на високий рівень політичної прихильності, виконання Протоколу 

державами все ще носить досить нерівномірний характер. В кінці 2012 

року ЮНОДК опублікує нову Всесвітню доповідь про торгівлю людьми. 

Ця доповідь, складена на підставі даних держав-членів, послужить 

основою для оцінки змін після останнього збору даних ЮНОДК в 2016 

році і керівництвом щодо того, що ще треба зробити. 

На національному рівні країни продовжують здійснювати Протокол 

і працюють над включенням в своє внутрішнє законодавство положень 

про боротьбу з торгівлею людьми.  
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Крім того, в ряді країн щорічно відбуваються поліпшення, пов'язані 

з введенням в дію спеціального законодавства, а також зі створенням 

спеціальних поліцейських підрозділів по боротьбі з торгівлею людьми та 

розробкою національних планів дій щодо вирішення цієї проблеми. 

Разом з тим, незважаючи на збільшення кількості засуджених у справах 

про торгівлю людьми, воно як і раніше досить незначно. Для вирішення 

цієї проблеми потрібно підвищити ефективність виконання Протоколу 

на національному рівні і розширити регіональне і міжнародне 

співробітництво. 

Разом з тим не слід вважати, що за боротьбу з торгівлею людьми 

несуть відповідальність тільки державні органи. Звичайні люди в своєму 

повсякденному житті можуть надавати допомогу в боротьбі з цим видом 

злочинності, якщо вони будуть обізнані про цю проблему і якщо вони не 

будуть залишати непоміченим тяжке становище жертв. 

 

 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ 

ТАЄМНИЦЮ 
Котляр В.М., студент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Важливим аспектом у функціонуванні органів державної влади в 

сучасних умовах є повна зміна підходів щодо юридичної 

відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю 

Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

державну таємницю була встановлена Законом України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за порушення законодавства про 

державну таємницю», який був прийнятий Верховною Радою України 21 

вересня 1999 року.  

Сьогодні в умовах ведення Україною «гібридної війни» проблема 

дотримання законодавства про захист державної таємниці є вкрай 

важливою і актуальною. Слід відзначити, що практичні аспекти 

застосування чинних правових норм в сфері захисту державної таємниці 

виявили відсутність належної правової оцінки співробітниками органів 

Служби Безпеки України застосування та притягнення до юридичної 

відповідальності суб‟єктів визначених правопорушень.  

Прийняттям Закону України «Про державну таємницю» 21 січня 

1994 р. було закладено правовий фундамент охорони державної таємниці 
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та встановлено процедуру віднесення інформації до державної таємниці. 

Відповідно до ст. 1 зазначеного закону державною таємницею є вид 

таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, 

науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони 

правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній 

безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, 

державною таємницею і підлягають охороні державою
1
. 

Юридична відповідальність є важливим елементом механізму 

забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом, оскільки 

виступає своєрідним гарантом
2
. Від якості правових норм, що 

передбачають відповідальність за порушення режиму інформації з 

обмеженим доступом, їх відповідності реаліям життя та потребам 

сучасності залежить інформаційна безпека особи, громади, суспільства 

та держави. 

Особливостями юридичного складу порушень законодавства про 

державну таємницю є: чітко виражений родовий (встановлений порядок 

управління), видовий (порядок провадження діяльності, пов‟язаної з 

державною таємницею) та безпосередній (встановлений чинним 

законодавством порядок охорони інформації, що становить державну 

таємницю) об‟єкти правопорушення
3
. Суб'єктивна сторона 

правопорушень законодавства про державну таємницю характеризується 

лише умисною формою вини. Мотиви та цілі порушення законодавства 

про державну таємницю можуть мати різний характер. Великого 

значення для кваліфікації розголошення державної таємниці набуває 

ретельне встановлення кожної обставини чи ознаки даного злочину
4
. 

Адже будь-яка з них може докорінним чином вплинути на правильне 

рішення щодо наявності у діянні особи того чи іншого складу злочину. 

Ось чому таким важливим є досконале знання законодавства, яке 

передбачає кримінальну відповідальність за розголошення державної 

таємниці України. 

Основними причинами вчинення порушень законодавства про 

державну таємницю є недостатнє знання деякими особами, що мають 

допуск та доступ до державної таємниці, норм чинного законодавства 

                                                 
1
 Про державну таємницю [Електронний ресурс] : Закон України від 21 січня 1994 року № 

3855-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12. 
2
 Благодарний А.М. Перегляд постанов суду у справах про адміністративні порушення 

законодавства про державну таємницю / А.М. Благодарний // Вісник Національного 
університету внутрішніх справ України. – 2003. – Випуск 22. – С. 152–156. – С. 152. 
3
 Див. там само. 

4
 Шаров Б. Без грифу таємно // Юридичний вісник України. – 2002. – №12. – С. 4. 
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про державну таємницю, а також нехтування вказаними особами 

нормами чинного законодавства. Порушення законодавства про 

державну таємницю може бути зумовлене недостатнім фінансуванням 

заходів, спрямованих на захист державної таємниці. 

З метою попередження порушень законодавства про державну 

таємницю доцільно на законодавчому рівні передбачити обов‟язкове 

проведення перевірок знання норм законодавства про державну 

таємницю та правил секретного діловодства особами, яким надається 

допуск до державної таємниці. 

Багато осіб, що мають допуск і доступ до державної таємниці, є 

військовослужбовцями. Аналіз норм Статуту внутрішньої служби 

Збройних Сил України, що встановлюють загальні обов‟язки командирів 

(начальників), дає підстави стверджувати, що виконання переважної 

більшості із них є профілактичними заходами
1
. Крім того, до загальних 

обов‟язків військовослужбовців відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 11 Статуту 

внутрішньої служби Збройних Сил України належить обов‟язок суворо 

зберігати державну та військову таємницю
2
. Слід зазначити, що Статут 

внутрішньої служби Збройних Сил України деталізує обов‟язок 

збереження державної таємниці відповідно до посади, яку займає 

військовослужбовець. 

 

 

 

ЩОДО ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
Кузнецова Л.В., Обруч А.Л, Шепель О.В. 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Як відомо, матеріальна відповідальність є однією з підстав 

зміцнення дисципліни та правопорядку в усіх сферах і галузях нашої 

держави. Не залишається осторонь і така важлива галузь в державі як 

оборона. 

Згідно чинного трудового законодавства матеріальна 

відповідальність є обов‟язком працівника відшкодувати в установленому 

законом порядку розмір завданої ним прямої дійсної шкоди майну 

роботодавця протиправним винним порушенням прийнятих на себе за 

                                                 
1 Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Закон, 

Статут від 24.03.1999 № 548-XIV. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/548-14. 
2
 Див. там само. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/548-14
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трудовим договором або контрактом обов‟язків
1
. Матеріальній 

відповідальності працівника характерний обов‟язок відшкодувати 

завдану майнову шкоду. У разі відсутності завданої шкоди матеріальна 

відповідальність настати не може. 

З урахуванням того, що норми трудового законодавства не 

розповсюджуються на військовослужбовців та військовозобов‟язаних 

Кабінетом Міністрів України 23 червня 1995 було прийняте Положення 

про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, 

заподіяну державі
2
. 

В даному положенні було закріплено п‟ять основних випадків 

заподіяння шкоди військовому майну, за які військовослужбовці мають 

нести повну матеріальну відповідальність, а саме, наприклад: за умисне 

знищення, пошкодження, псування, розкрадання, незаконного 

витрачання військового майна або вчиненням інших умисних 

протиправних дій; приписки в нарядах та інших документах фактичного 

не виконаних робіт, перекручування звітних даних і обман держави в 

інших формах; заподіяння шкоди особою, яка перебувала в нетверезому 

стані; дій, що мають ознаки злочину; недостачі, а також знищення або 

псування майна, переданого під звіт для зберігання, перевезення, 

використання або для іншої мети.  

На сьогоднішній деньдіюче законодавство в частині матеріальної 

відповідальності виходить з того, що при розмірі відшкодування шкоди, 

заподіяної військовому майну певної межі, наприклад, від одного до 

трьох розмірів місячного грошового забезпечення має місце обмежена 

матеріальна відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну 

державі, при відшкодуванні шкоди в повному розмірі – повна 

матеріальна відповідальність. До того ж є вказівка ще на підвищену 

матеріальну відповідальність військовослужбовців, хоча цей вид 

матеріальної відповідальності слід вважати способом відшкодування 

вартості окремих видів військового майна
3
. Тому з метоюрозмежування 

розмірів та порядку відшкодування заподіяної шкоди у військовому 

законодавстві України необхідно закріпити два види матеріальної 

                                                 
1
 Трудове право: підручник / [за ред.В.В.Жернакова]. – Х.: Право, 2013. – 496с. – С. 235. 

2
 Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну 

державі [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України, від 23.06.1995 

№ 243/95-ВР. – Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/243/95-

%D0%B2%D1%80. 
3
 Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затверджене 

[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України, від 03.05.2000 № 748. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/ show/748-2000-%D0%BF. 
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відповідальності військовослужбовців, а саме: обмежену та повну.  

Варто також виокремити, що обмежену матеріальну 

відповідальність військовослужбовців встановлено військовим 

законодавством з метою їх соціального захисту. Закріплення цього виду 

матеріальної відповідальності визначається також і тією обставиною, що 

пряма шкода заподіюється військовому майну при виконанні обов‟язків 

військової служби. Виконання обов‟язків військової служби, 

зурахуваннямїхньої специфіки, пов‟язано з підвищеним ризиком для 

життя та здоров‟я військовослужбовців, у тому числі і при заподіянні 

ними прямої шкоди військовому майну.  

Що стосується обмеженої матеріальної відповідальності то вона є 

гарантом збереження грошового утримання військовослужбовців, яке є 

основним джерелом їх матеріального забезпечення, так як у 

відповідності з чинним законодавством військовослужбовцям 

заборонено займатися підприємницькою діяльністю в період 

перебування на військовій службі. Відповідно до чинного законодавства 

обмежена матеріальна відповідальність військовослужбовців можлива у 

наступних випадках: при недбалому виконанні службових обов‟язків, 

внаслідок чого заподіяно пряму шкоду військовому майну у розмірі не 

більше одного місячного грошового забезпечення; при пошкодженні, 

псуванні або втраті з необережності військового майна, виданого 

військовослужбовцю в особисте користування
1
.  

Повна матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну державі 

внаслідок вчинення злочину, не може бути покладена на 

військовослужбовця, якщо його дії хоч формально і містять ознаки 

якого-небудь кримінально - караного діяння, однак в силу своєї 

малозначності не становлять суспільної небезпеки і тому не є злочином. 

У цьому випадку кримінальну справу за фактом заподіяння шкоди 

військовому майну не слід порушувати, а порушена справа підлягає 

закриттю за відсутності в діянні особи складу злочину. 

Для висновку про те, чи містить дія військовослужбовця ознаки 

діяння, яке переслідується в кримінальному порядку, необхідними є 

перевірка органів дізнання чи попереднього слідства або рішення суду, 

який розглядав справу в порядку кримінального судочинства, а також 

висновок про наявність у діях військовослужбовця складу злочину, яким 

заподіяно пряму шкоду військовому майну, із зазначенням місця, часу, 

                                                 
1
 Про Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України, 
від 22.01.1996 № 116. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov. ua/laws/show/116-96-

%D0%BF. 
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способу його вчинення, характеру вини, мотивів та наслідків злочину. 

Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, здійснюється 

через подання позову військової частини в кримінальній справі при 

постановленні судом обвинувального вироку.  

Матеріальна відповідальність військовослужбовця не настає і в 

тому випадку, коли суспільно небезпечне діяння останній вчинив у стані 

неосудності, оскільки у момент заподіяння шкоди військовому майну не 

міг давати звіт у своїх діях чи керувати ними внаслідок хронічної 

душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, 

слабоумства чи іншого хворобливого стану. 

 

 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
Кучугурний С.І., студент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Сучасна політична наука універсальним критерієм демократії 

визнає вибори. Формування державної влади на ґрунті вільних, 

конкурентних і загальних виборів є необхідним мінімумом, без якого 

країна не може вважатися демократичною. Хоч вибори й передбачають 

вільне волевиявлення громадян, проте на їх результати істотно 

впливають виборчі системи. У перехідних суспільствах Центральної та 

Східної Європи застосування тієї чи іншої виборчої системи може як 

пришвидшити, так і загальмувати розвиток демократичного процесу.  

Аналізуючи різні типи виборчих систем та процеси їх 

трансформації в країнах Центральної та Східної Європи простежується 

загальні тенденції в даному процесі, що проявляються в таких основних 

чинниках: 1) формат виборчих округів; 2) суб‟єкти висування 

кандидатів; 3) спосіб голосування виборців; 4) метод визначення 

результатів виборів. Згідно цих чиників усі виборчі системи можна 

поділити на три основні типи: мажоритарні, пропорційні та змішані. 

Слід відзначити, що кожен тип виборчої систем и має свої певні 

недоліки та переваги, проте вибір того чи іншого виду виборчої системи 

залежить від конкретного суспільно-економічного становища країни та 

рівня розвитку громадянського суспільства. Скажімо, новостворені 

країни Балтії характеризувалися швидким переходом до пропорційної 

(Латвія, Естонія) або змішаної систем (Литва) із дотриманням 

міжнародних виборчих стандартів, становлення демократичного 

режиму, перехід до другого етапу демократизації. Трансформаційні 
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процеси виборчих систем у державах Центральної Європи 

здійснювалась дещо інакше, ніж у країнах Південно-Східної Європи. 

Хоча всіх їх об‟єднує запровадження пропорційної або змішаної систем 

розподілу мандатів на парламентських виборах, і мажоритарної – на 

президентських. Зазвичай змішаний характер виборчої системи був 

зумовлений вимушеним компромісом різних політичних сил, що 

відбилося на характері представництва та зумовило певні правила 

електорального змагання. Це вплинуло і на певний тип відносин між 

провідними політичними силами, які можна визначити як консенсусні. 

При визначенні найбільш придатної моделі виборчої системи для 

перехідних держав Центральної та Східної Європи можна визначити, що 

пропорційні виборчі системи демократизують суспільство, а 

мажоритарні підтримують авторитарні режими. Вибори у 

загальнонаціональних і регіональних округах знижують ефективність 

застосування адміністративного та фінансового ресурсів, фальшування 

результатів виборів. Подолання однієї з політичних вад 

посткомуністичного періоду – мультипартійності парламентської і 

урядової влади вбачається в застосуванні значного застережного бар‟єра, 

не менше 5 %, для політичних партій та його прогресивне збільшення 

для блоків відповідно до кількості партій, що входять до них. У 

новоутворених державах країн Центральної та Східної Європи з 

мультиетнічним складом населення доцільно передбачити (з 

урахуванням конкретної політичної ситуації) спеціальне представництво 

інтересів національних меншин. 

Проаналізувавши виборчі системи Польщі, встановлено, що можна 

використати позитивний досвід сусіда і в Україні. Зокрема, зважаючи на 

подальше впровадження у політичну практику України пропорційної 

виборчої системи, доречно запровадити відкриті списки та більшу 

конкурентоспроможність партійних кандидатів, що має зменшити 

ймовірність потрапляння до Верховної Ради «випадкових» депутатів. 

Досвід Польщі переконує, що це не дає абсолютних гарантій, але 

принаймні краще фільтрує, аніж особиста інтуїція партійних лідерів. 

Доцільно провести адміністративно-територіальну реформу, аналогічну 

польській (зі збільшенням величини виборчих округів та гармонізацією 

чисельності депутатів, які обираються від кожного такого округу).  

З огляду на характерну для України поствиборчу дестабілізацію, 

спричинену звинуваченнями у фальсифікаціях і використанні 

адміністративного ресурсу, доцільно було б перейняти польський досвід 

формування лічильних комісій, який частково б забезпечив прозорість 

підрахунку голосів. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ РАДИ ЄВРОПИ В НАЦІОНАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 
Лисенко О.М., к.політ.н., доцент  

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту  

 

Набувши 5 листопада 1995 року статусу держави-члена Ради 

Європи, Україна взяла зобов‟язання дотримуватись норм та прав, 

зазначених у документах Ради Європи (далі – РЄ). На сьогодні це 

близько 160 конвенцій, хартій, інших багатосторонніх угод, а також 

велика кількість ухвалених Парламентською Асамблеєю РЄ (далі – 

ПАРЄ) та Комітетом міністрів резолюцій та рекомендацій, які 

утворюють правове поле РЄ і визначають стандарти в галузі захисту 

прав людини, забезпечують здійснення верховенства права та дійсної 

демократії в державах-членах. Одним з першочергових завдань нових 

держав-членів є приведення їхнього національного законодавства у 

відповідність до норм і стандартів РЄ. Зміст та обсяги такої роботи 

визначаються шляхом попередніх зустрічей, експертиз та 

домовленостей. На момент вступу до РЄ держава бере певні 

зобов‟язання, перелік яких має бути задокументований і підписаний 

представником держави під час процедури вступу до організації. 

Україна погодилася виконувати вимоги, які РЄ сформулювала у 

вигляді зобов‟язань, викладених у висновку №190 Парламентської 

Асамблеї
1
, що передбачало прийняття цілого комплексу нормативних 

актів та зобов‟язань, серед яких: а) протягом одного року з моменту 

вступу повинні бути прийняті нова Конституція; б) нові закони про 

вибори та політичні партії; в) нові кримінальний, кримінально-

процесуальний, цивільний та цивільно-процесуальний кодекси; г) 

підписання на момент приєднання Європейської конвенції з прав 

людини (далі – ЄКПЛ); д) протягом одного року ратифіковані Конвенція 

та Протоколи №№ 1, 2, 4, 6, 7 та 11 до неї; е) протягом одного року з 

моменту вступу повинен бути підписаний та протягом трьох років 

ратифікований Протокол № 6 конвенції з прав людини, який передбачає 

скасування смертної кари в мирний час, та введений мораторій на 

виконання смертного вироку, який набирає чинності з моменту 

приєднання та ін. 

Необхідно зазначити, що протягом майже двадцяти двох років 

членства в РЄ в Україні здійснена значна робота, результати якої 

свідчать про рівень виконання прийнятих зобов‟язань. Передовсім слід 

                                                 
1
 Opinion 190 (1995) On the Application by Ukraine for Membership of the Council of Europe // 

Бюлетень центру інформації і документації Ради Європи. – 1996. – № 1. – С. 24 – 28. 
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нагадати, що 28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла нову 

Конституцію України
1
. Одним із безперечних досягнень, які вирізняють 

Україну з-поміж інших держав-членів, є врахування новою 

Конституцією майже всіх основних положень ЄКПЛ та інших 

зобов‟язань, які взяла наша держава при вступі до РЄ, формулювання в 

Розділі II Конституції "Права, свободи та обов‟язки людини та 

громадянина" прав, гарантованих державою своїм громадянам, 

базуються на положеннях Конвенції, про що свідчить відповідність 

статей 27-32, 34-36 Конституції України статтям 2, 3, 5, 8-11 далі ЄКПЛ
2
. 

Проте слід відзначити, що за період членства в РЄ, наша держава 

вже неодноразово була об‟єктом уваги як порушниця, особливо через 

недотримання зобов‟язання щодо скасування смертної кари – протягом 

одного року з моменту вступу та протягом трьох років ратифікувати 

протокол № 6 ЄКПЛ
3
, який передбачає введення мораторію на 

виконання смертних вироків. Внаслідок цього ПАРЄ двічі приймала 

рішення про неможливість запрошення української делегації до участі в 

роботі Парламентської Асамблеї. Наголошувалось, що в разі здійснення 

смертного вироку після цих резолюцій, Асамблея розгляне питання про 

непідтвердження акредитації української парламентської делегації в 

наступних сесіях Асамблеї. 

Загроза втратити членство у РЄ активізувала діяльність парламенту 

України. Законом України від 22 лютого 2000 року
4
 було ратифіковано 

протокол № 6 Європейської конвенції з прав людини. 5 квітня 2001 року 

Верховна Рада України приймає новий Кримінальний кодекс (далі – 

КК)
5
, який є максимально наближеним до європейських стандартів, 

особливо в сферах призначення і звільнення від покарання. Смертної 

кари як найвищої міри покарання новий КК не передбачає її замінив 

такий вид кримінального покарання як довічне позбавлення волі. 

Стосовно зобов‟язань щодо цивільного законодавства, то Україна 

                                                 
1
 Конституція України [Електронний ресурс] : Конституція від 28.06.1996 № 254к/96–

ВР. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96–вр. 
2
 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms amended by 

Protocols № 1,6,11 // Бюлетень центру інформації і документації Ради Європи. – 1996. – № 

2. – С. 43 – 48. 
3
 Protocols №6 to the Convention for the protection of Human Rights // The official Gazette of 

the Council of Europe. – march 1995. 
4
 Про ратифікацію Протоколу N 6 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, 

який стосується скасування смертної кари, 1983 року : Закон України від 22 лютого 2000 
р. //Відомості Верховної Ради. – 2000. – N 13. – ст.111. 
5
 Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 5 квітня 2001 р.№ 2341-

III. – Режим доступу : zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 
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виконала їх майже через 9 років з моменту вступу до Ради Європи. 16 

січня 2003 року парламент після довгої процедури читань прийняв новий 

Цивільний кодекс (далі – ЦК)
1
, в якому викладено багато нових 

положень концептуального характеру відповідно до міжнародних 

стандартів в галузі цивільного законодавства. Серед таких новел можна 

визначити норми, які встановлюють поняття правочину, права на чужі 

речі, ведення справ іншої особи, без її доручення, договори лізингу, 

ренти, франчайзингу та багато іншого. Майже через рік – 18 березня 

2004 року було прийнято новий Цивільно-процесуальний кодекс
2
, який 

остаточно врегулював процедурні питання здійснення цивільного 

судочинства в Україні. Новий кримінально-процесуальний кодекс було 

прийнято законом від 13 квітня 2012 року.  

Значна робота проведена нашою державою і з метою приєднання до 

ряду конвенцій Ради Європи. На сьогоднішній день Україна приєдналась 

до багатьох конвенцій серед них це: Європейська конвенція про 

інформацію щодо іноземного законодавства від 7 червня 1960 року, 

Європейська культурна конвенція від 19 грудня 1954 року, Статут Ради 

Європи від 5 травня 1949 року, Європейська конвенція про запобігання 

тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987 року, Європейська 

хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року, Рамкова 

конвенція про захист національних меншин від 1 лютого 1995 року, 

Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 

від 20 квітня 1959 року, Європейська хартія регіональних мов або мов 

меншин від 5 листопада 1992 року та цілого ряду інших. Як бачимо наша 

держава виконує свої зобов‟язання, але не в повному обсязі і досить 

часто не вкладаючись в строки передбачені договорами з Радою Європи. 

Але в будь-якому випадку ці нормативні акти вплинули на становлення і 

формування в Україні ефективної європейської системи органів 

державної влади: парламенту, уряду, інституту Президентства, судової 

системи та органів місцевого самоврядування.  

Членство України в Раді Європи надає їй широкі можливості для 

участі у всіх заходах, які проводяться в межах цієї організації. Україна 

через Раду Європи бере активну участь у вирішенні кола проблем 

світового значення – екологічних, поширення СНІДу, наркоманії, а 

також загальноєвропейської системи безпеки та ряду інших. 

                                                 
1
 Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 16.01.2003 №435-

ІV. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 
2
 Цивільно-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 18.03. 

2004 № 1618-IV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 
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Поза сумнівом, активне і успішне співробітництво України з Радою 

Європи є для неї важливою умовою подальшого розвитку міжнародних 

зв‟язків та вирішення проблем усієї Європи, а отже і своїх також. 

 

 

 

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В США: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
Мельник О.Ю., студент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Загальновідомо, що покриття витрат бюджету кожної країни 

здійснюється в основному за рахунок надходжень від податків. 

Наскільки успішно працює податкова система, настільки менша 

розбіжність між надходженнями до бюджету податків і його витрат. 

Виходячи з цього, оподаткування є важливим інструментом соціальної 

та економічної політики кожної держави. У країнах з ринковою 

економікою, зокрема в США, система оподаткування вирішує такі 

завдання
1
:  

1. Перерозподіл фінансових ресурсів від приватного сектору.  

2. Розподіл витрат уряду між класами одержувачів доходів по 

вертикалі та населенням, що має однакове приблизно однакове 

економічне становище, по горизонталі.  

3. Стимулювання економічного зростання й стабільності країни, а 

також ефективності виробництва.  

Функціонування податкової системи значною мірою залежить від 

дотримання принципів, на яких вона ґрунтується. Насамперед це 

принципи стабільності, справедливості, ефективності й 

платоспроможності.  

Принцип стабільності полягає в тому, що діючі нормативні акти 

держави забезпечують дію податкових законів протягом тривалого часу 

без внесення методологічних змін у методику визначення податків. При 

цьому можливі зміни в ставках податку. Цей принцип оподаткування в 

американській податковій системі забезпечує високий відсоток збирання 

податків.  

Принцип справедливості впливає на розподіл доходів платників 

податків. При порушенні цього принципу може знижуватись податкове 

навантаження на певну групу платників податку, а в інших групах – 

                                                 
1
 Robert J. Samuelson. Abolish the IRS? Dream on. – Newsweek, October, 13, 1997. 
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навпаки. Цей принцип реалізується на горизонтальному й 

вертикальному рівнях.  

Діючи по горизонталі, він забезпечує рівне податкове навантаження 

на громадян з рівними доходами. Доходи платників податку, незалежно 

від форми, в якій вони одержані, – зарплати чи чистого прибутку від 

індивідуального бізнесу, повинні оподатковуватися за однаковими 

ставками податку.  

Вертикальна дія цього принципу полягає в тому, що більший 

прибуток сплачує той, хто одержує більший дохід.  

Принцип платоспроможності ґрунтується на величині доходу 

платника податку та його багатстві і дає уявлення про зміни 

оподаткування залежно від показника платоспроможності. Він 

передбачає вищу оплату послуг держави багатими верствами населення і 

нижчу – бідними.  

Принцип ефективності оподаткування полягає в тому, що в системі 

не повинно бути незрозумілих для платників податку моментів, які вони 

можуть використати для ухилення від сплати податків.  

Надходження коштів до бюджету здійснюється шляхом 

застосування окремих податків та податкових платежів. На рис. 1 

наведено класифікацію податків за рядом показників: за джерелами (за 

формою) сплати податків, податковим навантаженням, базою 

оподаткування, участю у формуванні бюджетів та терміном їхньої дії.  

Податки

За формою 
податку

За податковим 
навантаженням

За базою 
оподаткування

За участю у 
формуванні 

бюджету

За терміном 
оподаткування

Прямі
Непрямі

Пропорційні
Прогресивні 
Регресивні

Податки на доходи
Податки на працю

Податки на власність
Податки на природні 

ресурси
Податки на споживання

Федеральні
Податки штату

Постійні

Тимчасові

Рис. 1. Класифікація податків США
1
 

 

Залежно від форми оподаткування податки поділяються на прямі й 

непрямі.  

                                                 
1
 Дема Д. І. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у США і Україні / 

Д.І. Дема. – Житомир : Полісся, 2001. – 224 с. – С. 9. 
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В залежності від податкового навантаження податки поділяються 

на пропорційні, прогресивні й регресивні
1
. Пропорційним податок є в 

тому випадку, коли податкове навантаження не змінюється, хоча 

змінюється величина доходу. Прогресивним податок є тоді, коли з 

ростом доходу зростає і ставка податку. Регресивним податком є умови, 

коли розмір податку зменшується з ростом доходу. Одним із 

найважливіших моментів у системі оподаткування є правильний вибір 

бази оподаткування. Протягом останніх років у США точаться дебати з 

питання, яка база оподаткування є найбільш справедливою по 

відношенню до платника податку – дохід чи споживання. Сьогодні 

більшість податків сплачують з доходу (індивідуального або корпорацій) 

та у вигляді податку на споживання. Крім цього, базою оподаткування є 

власність, природні ресурси та жива праця
2
.  

Залежно від участі у формуванні бюджетів різних рівнів податки 

поділяються на федеральні (загальнодержавні), місцеві – податки штату і 

місцевих органів самоврядування. Застосування вказаних податків 

передбачається конституцією країни та конституцією штату. До 

загальнодержавних податків належать: федеральний прибутковий 

податок з індивідуальних доходів громадян, податок на дохід 

корпорацій, відрахування на державне соціальне і державне медичне 

страхування, податки по безробіттю, акцизний збір, мито, податки на 

подарунки й спадщину.  

Найбільшу кількість видів податків складають місцеві податки. Їхня 

кількість та види не лімітуються законодавчими документами. 

Законодавчі органи штату самостійно на території штату встановлюють 

необхідність того чи іншого податку. У більшості штатів застосовують 

аналогічні податки, які діють і на федеральному рівні, різниця лише в 

базі й ставках податку. Крім цього, на території штату діють податки, що 

легко визначаються та формують бездефіцитний місцевий бюджет. 

Основними з них є податок на продаж і податок на власність. У 

більшості штатів налічуються десятки видів податків штату та місцевих 

органів самоврядування.  

Строк дії податків у США різний. Федеральні податки та податки 

штату діють протягом тривалого часу. Наприклад, федеральний 

прибутковий податок застосовується з 1913 року, податок на дохід 

корпорацій – з 1909 року, податок на нерухомість – з 1916 року тощо. 

Разом з тим місцеві податки можуть застосовуватися на період від року 

                                                 
1
 Economic Report of the President. February. – 1996. 

2
 Див. там само. 
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до кількох років, часто їхнє введення зумовлюється необхідністю 

покриття певних витрат місцевого характеру. 

Податкова система країни пройшла довгий період становлення, 

який триває і нині. Для колоніальної Америки основними видами 

доходів для урядів штатів були надходження від митних та корабельних 

зборів, плата за перевезення вантажів через територію штату, акцизний 

збір на лікеро-горілчані вироби. Із набуттям незалежності основним 

джерелом доходу уряду штатів стали податок на землю, податок з 

банків, страхових компаній, залізниць, податок з прибутку корпорацій, 

податок зі спадщини та податок на власність. Протягом ХХ ст. система 

оподаткування вдосконалювалась. У цей час визначаються податки, що 

формують федеральний бюджет та місцеві бюджети. Введення будь-

якого податку завжди зустрічало опір як з боку населення, так і окремих 

політичних партій. При зміні ставки податку завжди наводяться 

контраргументи щодо впливу інших податків.  

Податкова реформа 1986 року значно знизила податковий тиск на 

платників податку, особливо федерального прибуткового податку. Ще 

більше змін в систему оподаткування було зроблено 1997 року. Реформа 

1997 року внесла понад 800 змін у систему оподаткування. Але ці 

реформи не змінили методологію визначення податків і легко 

сприймаються платниками податків.  

Разом з тим у США багато противників діючої системи 

оподаткування. Її вважають дуже складною і такою, що дорого 

обходиться платникам податків. Тому, на думку супротивників існуючої 

системи оподаткування, слід відмовитись від багатьох податкових 

кредитів і різного роду звільнень сум від оподаткування при сплаті 

федерального прибуткового податку
1
.  

Вони пропонують індивідуальні доходи оподаткування за єдиною 

ставкою на рівні 17 %, неоподаткований мінімум доходів для платників 

податків, які подають декларацію спільно, – в розмірі 23 200 дол., 

індивідуально – 11 600
2
.  

Є багато інших пропозицій щодо вдосконалення системи 

оподаткування.  

Проведений аналіз податкової системи і принципів оподаткування 

дозволяє зробити такі висновки: 

1. Податкова система США на сьогодні є стабільною, ефективною і 

                                                 
1
 Robert J. Samuelson. Abolish the IRS? Dream on. – Newsweek, October, 13, 1997. 

2
 Дема Д. І. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у США і Україні / 

Д.І. Дема. – Житомир : Полісся, 2001. – 224 с. – С. 9. 
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дозволяє щорічно формувати федеральний бюджет,податки штатів і 

місцеві бюджети.  

2. Зміни в оподаткуванні, введені в країні 1997 року, знизили 

податкове навантаження на бюджети сімей з низькими і середніми 

доходами, підвищили розмір доходу, що звільняється від оподаткування.  

3. Наявність протилежних поглядів на функціонування податкової 

системи унеможливила дію багатьох альтернативних підходів при 

визначенні розміру податку в сучасній системі оподаткування. Ця 

альтернативність передбачає вибір методу обліку, форми подачі 

декларації, податкового періоду, методу віднесення окремих витрат на 

виробництво.  
 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ 
Онищенко А.В., студентка 

Навчально-науковий інститут права УДФС України  
 

На сьогодні законодавство України, що регулює фармацевтичний 

ринок, базується на Конституції України
1
 і складається з Основ 

законодавства України про охорону здоров‟я
2
 та інших прийнятих 

відповідно до них актів законодавства, що регулюють суспільні 

відносини у галузі охорони здоров‟я та безпосередньо фармацевтичної 

діяльності.  

На основі аналізу законодавства, що регулює порядок здійснення 

фармацевтичної діяльності, можна виділити такі групи нормативно-

правових актів: 1) закони України, що визначають правові основи 

підприємництва, засади організації та діяльності фармацевтичного ринку 

України; 2) постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства 

охорони здоров‟я України, які регулюють фармацевтичну діяльність; 

3) нормативно-правові акти, що регулюють кадрове забезпечення у 

фармацевтичні сфері господарювання; 4) акти, що визначають порядок 

формування цін та ціноутворення на фармацевтичні препарати; 5) акти, 

що регулюють питання обігу та контролю якості лікарських засобів; 

6) нормативно-правові акти, що визначають порядок обігу наркотичних 

                                                 
1
 Конституція України : закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80. 
2
 Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р.№ 2801-XII ВР 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12


Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 234 

та психотропних лікарських засобів у закладах охорони здоров‟я.  

У чинному законодавстві України відсутнє поняття 

«фармацевтична діяльність», незважаючи на значення цього виду 

діяльності для суспільства. Закон України «Про лікарські засоби»
1
 

регулює правовідносини, пов‟язані зі створенням, реєстрацією, 

виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, 

визначає права й обов‟язки підприємств, установ, організацій громадян, 

а також повноваження у цій сфері органів виконавчої влади і посадових 

осіб. Проте визначення поняття «фармацевтична діяльність» у цьому 

законі також немає, зазначено лише слово «фармацевтичний» при 

визначенні поняття «активний фармацевтичний інгредієнт».  

Зокрема, у ст. 3, 4 Закону України «Про лікарські засоби» 

використовується поняття «сфера створення, виробництва, контролю 

якості та реалізації лікарських засобів»
2
. 

Відповідно до Ліцензійних умов різновидами фармацевтичної 

діяльності в Україні визнаються: виготовлення лікарських засобів; 

промислове виробництво лікарських засобів; виробництво лікарських 

засобів в умовах аптеки; дистрибуція лікарських засобів, тобто ввезення 

імпортних лікарських засобів в Україну та вивезення їх з території 

України; оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами
3
. 

На думку С. В. Васильєва, фармацевтичну діяльність слід розуміти 

як «промислове виробництво лікарських засобів, виробництво 

лікарських засобів в умовах аптеки, оптову торгівлю лікарськими 

засобами, їхнє зберігання, перевезення, вивезення за кордон України, 

ввезення до України та/або роздрібну торгівлю лікарськими 

препаратами, зберігання, транспортування, виготовлення лікарських 

засобів»
4
. Одним із видів діяльності з обігу лікарських засобів є їхнє 

виробництво. Відповідно до абз. 8 ч. 1 п. 3 Ліцензійних умов, 

виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки – 

                                                 
1
 Про лікарські засоби : закон України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-
%D0%B2%D1%80. 
2
 Див. там само. 

3
 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 
імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) : постанова 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 929 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/page. 
4
 Васильєв С. В. Законодавче закріплення поняття «фармацевтична діяльність» як 

передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських 

засобів / С. В. Васильєв // Вісник ХНУВС. – 2011. – № 4 (55). – С. 14–20. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/page
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індивідуальне виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів, на 

замовлення лікувально-профілактичних закладів та виготовлення 

внутрішньоаптечної заготовки, концентратів, напівфабрикатів, а також 

лікарських засобів, що виготовлені про запас.  

Ліцензійні умови відрізняють окреме поняття «промислове 

виробництво лікарських засобів». Ним визнається діяльність, пов‟язана 

із серійним випуском лікарських засобів, яка включає всі або хоча б одну 

з операцій щодо технологічного процесу, контролю якості, видачі 

дозволу на випуск, а також закупівлею матеріалів і продукції, 

зберіганням, оптовою торгівлею (дистрибуцією) лікарських засобів 

власного виробництва. Звернемо увагу і на поняття «Дистрибуції 

лікарських засобів». Як передбачено абз. 10 ч. 1 п. 1 Ліцензійних умов, 

дистрибуцією визнається будь-яка діяльність, пов‟язана з одержанням, 

зберіганням, постачанням, транспортуванням та імпортом/експортом 

лікарських засобів, за винятком їхнього продажу безпосередньо 

громадянам для особистого споживання. Ця діяльність провадиться 

сумісно з виробниками або їхніми представниками, імпортерами, 

іншими підприємствами з оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами, лікувально-профілактичними закладами
1
.  

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби»
2
 

лікарські засоби допускаються до застосування після їхньої державної 

реєстрації.  

Державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів здійснює 

Міністерство охорони здоров‟я України після проведення експертизи 

лікарського засобу в ДП «Державний фармакологічний центр» 

Міністерство охорони здоров‟я України (далі – ДФЦ). Процедура 

реєстрації лікарських засобів здійснюється на підставі заяви, поданої до 

ДФЦ заявником – юридичною особою, котра несе відповідальність за 

виробництво, якість, безпеку та ефективність лікарських засобів.  

Імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних 

інгредієнтів) – діяльність, пов‟язана з ввезенням на територію України 

зареєстрованих лікарських засобів з метою їхньої подальшої реалізації, 

                                                 
1
 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 
імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) : постанова 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 929 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/page. 
2
 Про лікарські засоби : закон України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-

%D0%B2%D1%80. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
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оптової торгівлі або використання у виробництві готових лікарських 

засобів або медичній практиці, включаючи зберігання, контроль якості, 

видачу дозволу на випуск (реалізацію) серії лікарського засобу, 

зазначеного у додатку до ліцензії
1
. Вивезення лікарських засобів з 

України здійснюється в порядку, передбаченому законодавчими актами 

України
2
.  

Динамічний розвиток фармацевтичної галузі України не виключає 

наявність низки серйозних проблем ринку обігу лікарських засобів. 

Ключовою проблемою ринку є недосконалість законодавчої бази у даній 

галузі.  

Одним зі шляхів подолання зазначеної проблеми є необхідність 

законодавчого закріплення поняття «фармацевтична діяльність», що 

дозволило б: 

1) систематизувати перелік видів господарської діяльності, яка 

здійснюється на ринку лікарських засобів в Україні та підлягає 

ліцензуванню;  

2) узагальнити перелік суб‟єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність, що підлягає ліцензуванню, на ринку обігу лікарських засобів 

в Україні.  
 

 

 

 

КОНТРАБАНДА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ 

ФЕНОМЕН 
Плащевий Є.В., студент групи 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Сьогодення та майбутнє будь-якої держави багато в чому залежить 

не тільки від змісту її внутрішнього розвитку, а й від характеру зв‟язків 

із зовнішнім світом. Зовнішньоекономічні зв‟язки держави здійснюється 

головним чином через кордони і в певному просторі (митна територія і 

митний кордон), що закономірно зумовлює необхідність виведення 

                                                 
1
 Васильєв С. В. Законодавче закріплення поняття «фармацевтична діяльність» як 

передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських 
засобів / С. В. Васильєв // Вісник ХНУВС. – 2011. – № 4 (55). – С. 14–20. 
2
 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 

імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) : постанова 
Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 929 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/page. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/page
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митної політики України, в загальному, і боротьбу з контрабандою, 

зокрема, на принципово важливе місце в системі реалізації її 

національних інтересів. 

Контрабанда як антисоціальне явище має давню історію, яка 

починає свій відлік за кілька століть до нашої ери, і пов'язана з 

об'єктивними процесами економічного розвитку держав, що беруть 

участь між собою в товарообміні.  

На території України перші елементи контрабанди почали 

зароджуватися в період державності Київської Русі. Надалі вони 

еволюціонували в явище, визнане соціально шкідливим, а пізніше і 

суспільно небезпечним.  

Прямо пропорційне співвідношення в тенденціях розвитку 

контрабанди та заходів тарифного регулювання зовнішньоторговельної 

діяльності міцно зміцнилося в вигляді закономірності. Розвиток 

зовнішньоторговельних відносин держави, збільшення товарообігу між 

державами, введення протекціоністських митних тарифів, монополії 

зовнішньої торгівлі (в радянський період) закономірно 

супроводжувалося зростанням числа випадків контрабандного 

провезення товарів, вдосконалення способів незаконного переміщення.  

Держава в свою чергу в протистоянні поширенню контрабанди 

проводила політику регулярного реформування митної системи, 

митного, адміністративного та кримінального законодавства. 

Необхідність зведення надійної перепони, що перешкоджає 

негативному впливу контрабанди на нормальну життєдіяльність 

суспільства і держави, і на сьогоднішній день не втратила своєї 

актуальності.  

У сучасній Україні в процесі і після переходу від адміністративно-

командної системи управління народним господарством до ринкових 

відносин, коли значно збільшилася кількість учасників 

зовнішньоекономічних відносин, а криза, що охопила країну торкнулася 

практично всіх сфер суспільного життя, в тому числі і правової системи, 

проблеми боротьби з економічною злочинністю і, зокрема з 

контрабандою, набули особливої гостроти. 

Комплекс факторів, що визначають детермінацію контрабанди як 

самостійного виду злочинності, продовжує нарощувати криміногенний 

потенціал. Реалізація цього потенціалу, як в формі окремих злочинних 

посягань, так і в формі широкомасштабної злочинної діяльності 

становить величезну загрозу економічній безпеці України. Все 

виразніше простежуються негативні тенденції в розвитку контрабанди, 

зміни її кількісних і якісних проявів і прогресуюче відставання 
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законодавчих і правозастосовних можливостей держави в боротьбі з 

нею.  

Негативні властивості контрабанди, як злочину і антисоціального 

явища, специфічні риси, що характеризують її внутрішню сутність, не 

дивлячись на спільну для будь-яких соціально-історичних умов природу, 

в сучасній Україні наповнилися новим змістом, придбали деякі невідомі 

раніше відмінні риси. 

Захист національних інтересів у митному просторі країни повинен 

передбачати здійснення комплексу політичних, економічних, 

оперативних, військових, режимних, правових, адміністративних, 

прикордонних, природоохоронних, соціальних та інших заходів 

держави, державних митних органів України щодо виявлення та 

попередження та протидії контрабанді. 

 

 

 

ПРАВОВА ДОПОМОГА: ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЮРИДИЧНОГО ЗМІСТУ 
Сивак М.М., доцент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Конституція України закріплює право на захист та гарантує 

надання правової допомоги з боку держави. Під правовою допомогою 

слід розуміти систему дій, які надаються в переважній більшості 

адвокатами, а також юрисконсультами, нотаріусами, громадськими 

організаціями та іншими суб‟єктами. Часто віднесення того чи іншого 

суб‟єкта до суб‟єкта надання юридичної допомоги людині і громадянину 

не аргументується, а вважається очевидним
1
. 

У кримінальному процесіпід правовою допомогою вживається 

термін «захист». У проблемі співвідношення понять захисту та правової 

допомоги виваженою є позиція Т. Варфоломєєвої, яка зазначає: 

«Конституція України розрізняє поняття захисту та правової допомоги, й 

абсолютно правильно, оскільки за змістом це різні поняття, відмінні 

один від одного види правової діяльності»
2
. Оскільки в Конституції 

України гарантується саме допомога, яка поділяється в захисті 

обвинуваченого (підозрюваного), представника потерпілого, цивільного 

                                                 
1
 Варфоломєєва Т.В. Суб’єкт надання правової допомоги / Т.В. Варфоломеєва // Адвокат. - 

2014. - № 6. - С.13 –16. – С. 13. 
2 Варфоломєєва Т.В. Суб’єкт надання правової допомоги / Т.В. Варфоломеєва // Адвокат. - 

2014. - № 6. - С.13 –16. – С. 14. 
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позивача або цивільного відповідача; представництві позивача, 

відповідача або третьої особи; представництві громадянина в державних 

органах, наданні консультацій, довідок; складанні заяв, скарг та інших 

документів.  

Таким чином, сутність правової допомоги полягає у тому, що: 1) 

надання допомоги ґрунтується на встановленні її змісту на основі 

конкретизації правового поля, до якого вона належить та у якому 

надається певній людині та громадянин; 2) допомога спрямована на 

забезпечення точно визначеного права, щодо якого у особи є потреба у 

реалізації, захисті чи відновленні; 3) видом юридичної допомоги є 

допомога особі в певній галузі права, яким вона обґрунтовується, 

аргументується та убезпечується.Саме томуу Кримінально-

процесуальному кодексі України застосовується термін «юридична 

допомога», оскільки йдеться про надання необхідної допомоги при 

провадженні у кримінальній справі, тобто в одній галузі права
1
. Разом з 

тим, категорія «правова допомога» є ширшим від поняття «юридична 

допомога», оскільки знаходиться в системі загальнообов‟язкових, 

формально-визначених правил поведінки, які встановлюються, 

охороняються і гарантуються державою з метою врегулювання 

найважливіших суспільних відносин.  

Саме тому правова допомога – це закріплена в Конституції України 

та деталізована в діючому законодавстві сукупність видів юридичної 

допомоги, що надається уповноваженими на це суб‟єктами, які 

функціонують з метою забезпечення реалізації конституційних прав і 

свобод людини та громадянина, захисту цих прав, а також відновлення у 

разі порушення.  

Існує також точка зору, згідно якої, правова допомога, що надається 

адвокатами, є послугою
2
, такої думки дотримується і Конституційний 

Суд України. Необхідно відзначити, що у Конституції України поряд із 

терміном «правова допомога» вживається й таке поняття, як «захист від 

обвинувачення». Ці поняття є суміжними, оскільки вони містять 

однакові цілі, що можна визначити як охорону прав, свобод і законних 

інтересів. У кримінальному процесі захисник поєднує захист і надання 

правової допомоги. Це можна чітко довести на прикладі ст. 44 

                                                 
1
 Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України, від 

від 13.04.2012 № 4651-VI. – Режим доступу : http://zakon0. rada. gov.ua/ laws/show/4651-17. 
2
 Наливайко В.С. Поняття і значення правової допомоги в Україні / В.С. Наливайко // 

Юриспруденція: теорія і практика. - 2013. - № 2. - С. 12-16. – С. 12. 
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Кримінально-процесуального кодексу України
1
, норми якої визначають, 

що захисником може бути не тільки адвокат, але і родичі, опікуни, 

піклувальники за згодою підсудного. Ці особи можуть не володіти 

юридичними знаннями, а значить, не можуть надавати правову 

допомогу, хоч і здійснюватимуть захист. Слід відзначити, правова 

допомога може бути визначена через поняття правової діяльності, що 

вказує на її видову приналежність до діяльності у сфері права і робить 

необхідним виявлення її зв‟язків з правовими поняттями 

«діяльнісного»рівня. Виділення правової діяльності з правомірної 

поведінки має глибокий сенс. Для правової діяльності обов‟язкові 

усвідомленість, цілеспрямованість, у той час як правова поведінка може 

бути фактичною, неусвідомленою суб‟єктами в якості такої. При цьому, 

поняття «юридична діяльність»вживається в правовій літературі, у 

вузькому сенсі, для позначення виду правової діяльності - діяльності 

компетентних органів. Так, зокрема, В. Карташов визначає юридичну 

діяльність, як опосередковану правом професійну трудову державно-

владну діяльність компетентних органів щодо винесення юридичних 

рішень, яка націлена на виконання громадських функцій ізавдань, як то: 

створення законів, здійснення правосуддя, конкретизацію права і 

задоволення тим самим як загальносоціальних, групових, так й 

індивідуальних потреб та інтересів
2
. Варто зазначити, що ряд 

характеристик правової допомоги, наприклад,спрямованість на 

виконання суспільних завдань, використовувані засоби юридичного 

характеру збігаються з властивостями владної юридичної діяльності. За 

складністю вона мало чим поступається, а іноді й перевершує останню, 

що дозволяє говорити про юридичну допомогу як про один з вищих 

рівнів правової діяльності. Водночас, юридична допомога відрізняється 

від владної юридичної діяльності відсутністю владного змісту.  

Слід виділити правову допомогу, що надається на професійній 

основі, яка виступає як вид професійної діяльності юриста, тобто 

частина сформованої системи здійснення правових робіт і послуг 

відповідно до потреб суспільства при розгляді на громадському рівні; 

яка характеризується як вид професійної діяльності юристів, тобто 

сукупність регулярно здійснюваних у рамках закону поведінкових актів; 

яка визначається як вид професійної праці юриста та його професійної 

поведінки, реалізації посадової чи статусної ролі юриста.  

                                                 
1
 Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України, від 

від 13.04.2012 № 4651-VI. – Режим доступу : http://zakon0. rada. gov.ua/ laws/show/4651-17. 
2
 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность: 

монография / В.Н. Карташов. - Саратов, 1989. - 231 с. – С. 90. 
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Таким чином, ознака професіоналізму є ключовим для 

відмежування правової допомоги, що надається на побутовому рівні, 

наприклад, поради правового змісту друзями, знайомими, іншими 

особами - непрофесіоналами від правової допомоги, що надається 

юристом - професіоналом.  

 

 

 

ПРAВOВI ПРOБЛЕМИ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ПРAВ OCIБ, ЯКI 

ПЕРЕБУВAЮТЬ В ПРИМУCOВOМУ УТРИМAННI НЕВIДOМИХ 

ЗБРOЙНИХ ФOРМУВAНЬ 
Тoвcтoпят Л.М., к.i.н, дoц.  

Cєргєєв Г.В., cтудент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Зa дaними Cлужби безпеки Укрaїни, зa чac прoведення 

aнтитерoриcтичнoї oперaцiї нa cхoдi Укрaїни, бiльше 3000 ociб (як 

кoмбaтaнтiв тa не кoмбaтaнтiв, тaк i цивiльнoгo нacелення) пoтрaпили у 

пoлoн незaкoнних збрoйних фoрмувaнь. 

Кoнфлiкт нa Cхoдi Укрaїни нaзвaнo aнтитерoриcтичнoю oперaцiєю, 

якa прoхoдить в умoвaх ocoбливoгo перioду. Мiжнaрoднi cпocтерiгaчi не 

вживaють термiн “вiйcькoвoпoлoнений” тa нaдaють перевaгу менш 

чiтким cлoвocпoлученням “ocoби, якi перебувaють у примуcoвoму 

утримaннi невiдoмих збрoйних фoрмувaнь”. 

Нoрми мiжнaрoднoгo гумaнiтaрнoгo прaвa чiткo визнaчaють cтaтуc 

тaких ociб. В cтaттi 4 Третьoї Женевcькoї кoнвенцiї визнaченo, щo 

вiйcькoвoпoлoненими ввaжaютьcя ocoби, якi пoтрaпили у пoлoн дo 

cупрoтивникa. Cтaття 2 Третьoї Женевcькoї Кoнвенцiї вкaзує, щo дaнa 

Кoнвенцiя зacтocoвуєтьcя у вciх випaдкaх oгoлoшенoї вiйни чи будь-

якoгo iншoгo збрoйнoгo кoнфлiкту, щo мoже виникнути мiж двoмa чи 

бiльше Виcoкими Дoгoвiрними Cтoрoнaми, нaвiть якщo cтaн вiйни не 

визнaний oднiєю з них
1
. Дaнa Кoнвенцiя тaкoж зacтocoвуєтьcя у вciх 

випaдкaх чacткoвoї aбo пoвнoї oкупaцiї теритoрiї, нaвiть якщo цiй 

oкупaцiї не чинитьcя жoдний збрoйний oпiр. 

Прo те, щo нaшa держaвa визнaє cебе cтoрoнoю мiжнaрoднoгo 

збрoйнoгo кoнфлiкту, cвiдчить цiлa низкa нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв. Нa 

пoчaтку 2015 рoку пaрлaмент прийняв пocтaнoву, в якiй Укрaїнa визнaлa 

                                                 
1
 Женевcька кoнвенцiя прo пoвoдження з вiйcькoвoпoлoненими вiд [Електрoнний реcурc]: 

Кoнвенцiя, вiд 12 cерпня 1949 р. – Режим дocтупу: http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/995_153. 
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cебе oб‟єктoм вoєннoї aгреciї, a Рociйcьку Федерaцiю – держaвoю-

aгреcoрoм. Oкупaцiя Криму булa визнaнa зaкoнoм “Прo зaбезпечення 

прaв i cвoбoд грoмaдян тa прaвoвий режим нa тимчacoвo oкупoвaнiй 

теритoрiї Укрaїни”
1
, a пocтaнoви Верхoвнoї Рaди вiд 17 березня 2015 

рoку aнaлoгiчнo вcтaнoвили фaкт oкупaцiї чacтини Дoнецькoї тa 

Лугaнcькoї oблacтей
2
. 

Зaкoнoдaвcтвo Укрaїни визнaчaє, щo oдним iз видiв терoриcтичнoї 

дiяльнocтi є зaхoплення незaкoнними фoрмувaннями зaручникiв. Cтaтуc 

вiйcькoвoпoлoненoгo – нiде не зaкрiплений. 

Невизнaченicть укрaїнcькoгo зaкoнoдaвcтвa уcклaднює прoцеc 

нaдaння coцiaльнoї тa прaвoвoї дoпoмoги учacникaм збрoйнoгo 

кoнфлiкту . 

Якщo прoвеcти пoрiвняння мiж термiнaми «зaручник» тa 

«пoлoнений», в acпектi кoнфлiкту нa Дoнбaci, тo cлiд зaзнaчити, щo 

бiльш дoречним є вcе ж тaки викoриcтaння пoняття «пoлoнений», 

cтocoвнo пocтрaждaлих ociб. 

Ocкiльки oфiцiйнoгo oгoлoшення вiйни, як тaкoї, у нac не булo (це, 

мiж iншим, не зaлежить вiд внутрiшньoгo укрaїнcькoгo зaкoнoдaвcтвa, 

тoму щo для вiйни, як для мiжнaрoднo-прaвoвoгo явищa, пoтрiбнo, щoб 

учacникaми були caме cуб‟єкти мiжнaрoднoгo прaвa), тo cтaтуcу 

вiйcькoвoпoлoнених нaшим бiйцям, нa жaль, нaдaти немoжливo. 

Тaкoж мaє бути визнaним тoй фaкт, щo нa Cхoдi немaє 

cепaрaтиcтiв, a є безпocередня рociйcькa aгреciя. Нaшi хлoпцi 

перебувaють не в зaручникaх у терoриcтiв, a у пoлoнi рociйcьких 

вiйcькoвих. 

Тoму в дaних випaдкaх держaвi недocтaтньo oбмежувaтиcя лише 

дoкументувaнням пoрушень нoрм гумaнiтaрнoгo прaвa, щo вiдбувaлиcя 

cтocoвнo пoлoнених – cлiд врaхoвувaти неoбхiднicть реaбiлiтaцiї тa 

реiнтегрaцiї ociб, щo пoвертaютьcя пicля пoлoну у мирне життя. 

Учacники AТO, якi вийшли з пoлoну, мoжуть претендувaти нa 

медичну дoпoмoгу нa пiдcтaвi oтримaння cтaтуcу учacникa бoйoвих дiй 

вiдпoвiднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo cтaтуc ветерaнiв вiйни, гaрaнтiї їх 

                                                 
1
 Прo забезпечення прав i cвoбoд грoмадян та правoвий режим на тимчаcoвo oкупoванiй 

теритoрiї України [Електрoнний реcурc] : Закoн України, вiд 15.04.2014 № 1207-VII – 

Режим дocтупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18. 
2
 Прo визнання oкремих райoнiв, мicт, cелищ i ciл Дoнецькoї та Луганcькoї oблаcтей 

тимчаcoвo oкупoваними теритoрiями [Електрoнний реcурc] : Пocтанoва, вiд 17 березня 

2015 рoку № 254-VIII. – Режим дocтупу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254-viii 264. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254-viii%20264
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coцiaльнoгo зaхиcту»
1
. 

В Укрaїнi дoci не cтвoренo жoдних держaвних прoгрaм пiдтримки 

тa coцiaльнoгo зaхиcту, a caмa cиcтемa держaвнoї дoпoмoги пoлoненим 

мaє ряд прoрaхункiв тa недoлiкiв. 

Вiйcькoвoпoлoненi cтaнoвлять ocoбливу кaтегoрiю, aдже вoни 

cприймaютьcя cупрoтивникaми як зaciб для пoмcти. Дo них не 

cтaвлятьcя як дo людей. Кaтувaння зaвдaють не тiльки фiзичних 

cтрaждaнь, aле й мaють нa метi пoвнicтю виcнaжити пoлoненoгo. В 

бiльшocтi випaдкiв дo них зacтocoвувaвcя фiзичний вплив. Пoлoнених 

мoгли бити рукaми, нoгaми, мoлoткaми, пaлкaми, метaлевими трубaми – 

будь-якими речaми, якi мoгли пoтрaпити пiд руку терoриcтa. Прoти 

беззбрoйнoї ocoби cупрoтивникoм тaкoж зacтocoвувaлacь пневмaтичнa 

збрoя тa електричний cтрум. 

Зa рoки вiйни у нaшiй крaїнi не булo cтвoренo жoдних держaвних 

прoгрaм пiдтримки тa coцiaльнoгo зaхиcту для пoлoнених тa їх ciмей, a 

їх cтaтуc дoci зaлишaєтьcя невизнaченим. 

Уникaючи термiну “вiйcькoвoпoлoненi”, мiжнaрoднa cпiльнoтa тa 

укрaїнcькa влaдa ще бiльше унемoжливлює пoкaрaння терoриcтiв зa 

незaкoнне пoвoдження з пoлoненими. 

Через низький рiвень нoрмaтивнoгo регулювaння цих питaнь i 

cуперечливicть зaкoнoдaвcтвa Укрaїни, пoдaльшa дoля 

вiйcькoвoпoлoнених передaєтьcя нa рoзcуд виcoкoпocaдoвцiв тa 

чинoвникiв. Критичнo неoбхiдним є внеcення змiн дo дiючoгo 

зaкoнoдaвcтвa тa визнaння пoдiй нa Cхoдi – вoєнним кoнфлiктoм. 

 

 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК: ІСНУЮЧІ НОНСЕНСИ ЗАКОНОДАВСТВА 
Черкас А., магістр  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Вид використання земельної ділянки. Згідно з статтями 91, 96 

Земельного кодексу України
2
 землевласники та землекористувачі 

зобов‟язані використовувати земельну ділянку за цільовим 

                                                 
1
 Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту України[Електрoнний 

реcурc]: Закон вiд 22.10.1993 № 3551-XII – Режим дocтупу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12. 
2
 Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 25.10.2001 

№ 2768-III . – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 
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призначенням. 

Відповідно до пункту 5 статті 20 Земельного кодексу України види 

використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім 

земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) 

визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, 

встановлених законом до використання земель цієї категорії, з 

урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою. 

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах 

вимог щодо користування землями певного виду використання, 

встановлених статтями 31, 33-37 Земельного кодексу
1
. 

Земельні ділянки, що належать до земель оборони, 

використовуються виключно згідно із Законом України "Про 

використання земель оборони". 

Нонсенси визначення цільового призначення земель. 

Нонсенс 1. Цільове призначення має на сьогодні чітку 

класифікацію, яка є обов‟язкова для застосування в Державному 

земельному кадастрі, але не має законної і обов‟язкової сили, оскільки 

вона затверджена не законодавчим актом, а підзаконним - наказом 

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у 

галузі земельних відносин. 

Тобто, по суті є класифікація і вона обов‟язкова для застосування 

всіма територіальними підрозділами центрального органу виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин, але вона 

не є обов‟язковою для застосування органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування при прийняті розпорядницьких рішень щодо 

земельних ділянок, і ніхто не в змозі зобов‟язати їх керуватися існуючою 

класифікацією. 

Нонсенс 2. Цільове призначення не завжди відповідає цілям для 

яких надається земельна ділянка. 

Існуючий поділ на категорії за основним цільовим призначенням є 

не зовсім досконалим. При чому окремі категорії прив‟язані до форм 

власності, або до меж адміністративно-територіальних утворень. Так, 

наприклад, землі житлової та громадської забудови можуть перебувати 

виключно в межах населених пунктів. 

Згідно ж з тією таки Класифікацією видів цільового призначення 

земель, цільове призначення з кодом 03.07 - Для будівництва та 

                                                 
1
 Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 25.10.2001 

№ 2768-III . – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 
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обслуговування будівель торгівлі, що прикріплене до підкатегорії землі 

громадської забудови категорії земель житлової та громадської забудови 

і не може перебувати в жодній іншій категорії земель та відповідно не 

може бути присвоєно земельним ділянкам, розташованим за межами 

населених пунктів. Хоча, землі комерції за межами населених пунктів 

існують, і правильніше всього було б, наприклад, ділянки під 

автозаправними станціями, придорожніми кафетеріями, готельно-

ресторанним бізнесом, розташованими за межами населених пунктів 

відносити до цільового призначення з кодом 03.07 - Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, але, існуюча класифікація не дає 

змоги цього зробити
1
. 

В той же час, на практиці трапляються випадки, при яких взагалі не 

відомо до якого цільового призначення віднести земельну ділянку.  

Наприклад, діючим земельним законодавством абсолютно не 

передбачено, до якої категорії земель та цільового призначення слід 

відносити земельні ділянки під кладовищами, в тому числі, 

розташованих за межами населених пунктів. До земель житлової та 

громадської забудови землі під кладовищами, розташованими за межами 

населених пунктів віднести не можливо, а в межах не досить доречно - 

оскільки, все ж таки, інші цілі використання. Віднести до земель 

історико-культурного призначення, чи рекреаційного призначення землі 

під кладовищами теж не досить вірно, оскільки згідно з Земельним 

кодексом України, ці земельні ділянки до таких категорій земель не 

входять. 

Тому, в окремих випадках трапляється, що сформувати цільове 

призначення земельній ділянці, яке хоч трохи б відповідало цілям 

надання згідно з існуючою класифікацією, органам місцевого 

самоврядування і виконавчої влади досить складно, і врешті-решт 

визначене цільове призначення в силу обмеженості класифікації не 

завжди відповідає справжнім цілям надання ділянки. 

Нонсенси визначення виду використання земельної ділянки 

Нонсенс 1. Вид використання земельної ділянки встановлюється 

власником землі, чи користувачем самостійно, проте діюче 

законодавство взагалі не має чіткого поняття «виду використання» та 

переліку, чи класифікації таких видів. 

В діючому законодавстві дуже часто вживаються поняття "основне 

цільове призначення", "цільове призначення", "функціональне 

                                                 
1
 Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель [Електронний 

ресурс] : Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 

548. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 246 

призначення", "цільове використання", "вид використання" земельної 

ділянки, і чіткого розмежування між ними в законодавстві не має. Часто 

вони змішуються, чи путаються. Законодавством не визначено, що таке 

вид використання, і як він повинен залежати від конкретного цільового 

призначення (чи співпадати, чи може дещо відрізнятись, не виходячи за 

рамки використання за цільовим призначенням). 

Найбільш близьким за сприйняттям до терміну «вид використання» 

є склад угідь земельної ділянки. Оскільки, угіддя - це частина землі, що 

відрізняється від сусідніх способами господарювання (угіддя бувають 

сільськогосподарські, лісові, мисливські, рибні і таке інше), а земельні 

угіддя - це землі, які систематично використовуються або придатні до 

використання для конкретних господарських цілей і відрізняються за 

природно-історичними ознаками. Проте поняття угіддя і вид 

використання абсолютно не є тотожними, оскільки на земельній ділянці 

може бути декілька видів угідь, і один вид використання. А може бути і 

навпаки, коли вид угідь один - землі змішаного використання, а на них 

ведеться одразу декілька видів діяльності різного роду. Тому, саме 

поняття виду використання земельної ділянки, мабуть, повинно 

вказувати як власник. чи користувач збирається використовувати 

земельні угіддя, тобто конкретизувати діяльність в рамках цільового 

призначення, проте законодавець абсолютно ніякої конкретики в цьому 

плані не дав. 

Нонсенс 2. Види використання земельної ділянки в межах певної 

категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та 

земель оборони) визначаються її власником або користувачем 

самостійно в межах вимог, встановлених законом до використання 

земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та 

документації із землеустрою, але насправді, ні власник, ні користувач не 

може відхилитися від проекту землеустрою, та не може вийти за рамки 

цільового призначення. 

Статтею 211 Земельного кодексу України
1
 визначено, що 

громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або 

кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за: 

невиконання вимог щодо використання земель за цільовим 

призначенням; 

відхилення від затверджених в установленому порядку проектів 

землеустрою. 

                                                 
1
 Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 25.10.2001 

№ 2768-III . – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 
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Таким чином положення пункту 5 статті 20 Земельного кодексу 

України
1
 про можливість самостійної зміни використання виду 

земельної ділянки не є абсурдними лише в тому випадку, якщо вид 

використання, на який змінюється, не суперечить проекту землеустрою 

та не призводить до нецільового використання землі. Фактично це 

положення власнику, чи користувачу ніяких особливих можливостей не 

дає. Тому що, змінити вид використання ділянки не відхиляючись від 

проекту землеустрою фактично не можливо, оскільки в проекті вже 

зазначено конкретний вид використання. 

Таким чином, існуюче земельне законодавство в частині 

визначення призначення і використання земельних ділянок є 

недосконалим, а окремі його положення взагалі абсурдні (не логічні).  

І хоча на сьогодні є діюча Класифікація видів цільового 

призначення земель та ведення Державного земельного кадастру 

здійснюється в автоматизованому режимі, але система визначення 

цільового призначення та виду використання земельних ділянок, як і 

система систематизації відомостей про визначення цільового 

призначення і вид використання земельної ділянки потребує суттєвих 

змін, вдосконалення в напрямку чіткості та гнучкості визначення 

цільового призначення та виду використання земельної ділянки. 

 

 

                                                 
1
 Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 25.10.2001 

№ 2768-III . – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 
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СЕКЦІЯ 8 

ТУРИСТИЧНИЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ 

БІЗНЕС 

 
 

ЗОБРАЖЕННЯ НА БАНКНОТАХ І ТУРИЗМ 
Десятніков І.В., к.і.н., доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Іноземні туристи під час відвідання країни використовують 

національні банкноти. Найчастіше на них зображують видатних 

державних діячів і історичні події, ландшафти і визначні місця, 

представників флори і фауни країни, сюжети традиційного побуту тощо. 

Для туристів найбільш цікавими є зображення архітектурних 

об‟єктів, пам‟ятників та пам‟яток природи, оскільки їх можна побачити 

наочно та порівняти їх зовнішній вигляд з зображенням на банкноті, 

сфотографуватися на фоні пам‟ятки архітектури з банкнотою у руках 

тощо. Певна кількість туристів мандрує спеціально місцями, 

зображеними на грошових знаках, формуючи один з напрямів 

нумізматичного туризму. 

Об‟єкти, зображені на банкнотах, мають різний статус – від об‟єктів 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО до пам‟яток місцевого значення. При 

цьому вибір об‟єктів, що зображуються на банкнотах, не завжди 

відповідає їх міжнародному статусу, рівню відвідуваності туристами чи 

навіть упізнаваності не лише іноземцями, а й громадянами самої країни. 

Вибір дизайнерів може залежати від загальної концепції серії банкнот, 

необхідності зв‟язку зображуваних портретів діячів з місцями, 

пов‟язаними з їх життям і діяльністю тощо. Найчастіше на банкнотах 

зображуються будівлі національних банків країн, які найчастіше не є ані 

пам‟ятками архітектури, ані впізнаваними пересічним мешканцем країни 

об‟єктами, ані пов‟язаними з діяльністю виданих національних 

державних діячів. 

Аналіз статистики міжнародного туризму та зображень на 

банкнотах свідчить, що найбільш відвідувані іноземними туристами 

країни активно використовують на своїх банкнотах зображення об‟єктів 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та відомих національних пам‟яток. 

Очевидно, що з огляду на значну частку туристичного сектору у 

економіці країни, національні банки використовують грошові знаки для 

надання країні більшої туристичної привабливості.  

Але це не означає, що країни з нерозвинутим туристичним 
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сектором не використовують у оформленні банкнот зображень відомих 

архітектурних об‟єктів, пам‟ятників та пам‟яток природи. Тому прямої 

залежності між станом розвитку туризму у країні та художнім 

оформленням банкнот немає. 

Безперечно, банкноти виступають елементом формування 

національного бренду. Проте вибір країни з метою туристичної подорожі 

мало залежить від зображень на її банкнотах. Він ґрунтується на 

особистих уподобаннях туриста, ціновій політиці національних 

туроператорів, просуванню на зовнішньому ринку вітчизняного 

турпродукту тощо. Сегмент нумізматичного туризму – подорожей з 

метою відвідання місць, зображених на банкнотах, чи подорожей з 

метою придбання обігових чи таких, що вилучені з обігу, грошових 

знаків, є незначним. 

Тому банкноти не можуть слугувати вагомим джерелом просування 

образу країни за кордоном і, як наслідок, збільшення туристичних 

потоків. Незалежно від того, чи збільшує той чи інший об‟єкт об‟єми 

туризму чи ні, його зображення на банкноті у якості маркетингового 

ходу, орієнтованого на зарубіжжя, малоефективне.  

Зображення відомих об‟єктів на банкнотах слід розглядати у 

контексті формування образу країни і його передачі громадянам 

усередині своїх кордонів. Банкноти є не засобом просування 

національного турпродукту за кордоном, а засобом формування власної 

національної ідентичності. 

 

 

 

ПОНЯТТЯ ТА ЗАХОДИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО 

ІМІДЖУ МІСТА ЯК КОЛИСКИ КОЗАЦТВА З МЕТОЮ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДЕСТИНАЦІЇ 
Зеленська Л.І., д.пед.н., професор, 

Філь Т.С., студентка  

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

 

Позитивний імідж території або її образ чи бренд формується 

завдяки впливу багатьох факторів, серед них загальний рівень розвитку 

економіки, транспорту, інфраструктури, сфери послуг, наявність та 

доступність рекреаційних ресурсів та ін.  

Питаннями вивчення іміджу та його впливу на розвиток території 

як конкурентного ресурсу присвячені роботи багатьох науковців, серед 

них А. Панкрухін, А. Ігнатьєв, В. Шепель, І. Важеніна та ін. 

Конкретніше, стосовно туристичної галузі, розглядали туристичний 
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імідж у своїх роботах А. Горохов, А. Парфіненко. 

Поняття іміджу можливо розглядати у контексті багатьох напрямів, 

у роботі представлено поняття «туристичного іміджу», яке розглядає 

імідж з точки зору його позитивного впливу на галузь туризму території 

в цілому. 

Згідно Закону України «Про туризм» туризмом 

називають тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в 

пізнавальних, оздоровчих, професійно-ділових чи інших цілях без 

здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування
1
. 

На імідж туристичної дестинації чинять вплив зовнішні фактори, 

серед основних з них: загальний імідж території або її репутація (країни, 

регіону, міста); зовнішні впливи: тероризм, стихійні лиха, соціально-

економічні проблеми та ін.; мотивації та переваги потенційних туристів, 

які можуть відвідувати дестинацію. 

На думку визначного іміджолога А. Панкрухіна, імідж туристської 

дестинації є колективною думкою споживачів про відмінні чи виняткові 

характеристиках туристської дестинації, які формують її привабливість 

або непривабливість для потенційних туристів
2
. 

Фактором, формуючим привабливість м. Нікополь, 

Дніпропетровської області є його історичне надбання, пов‟язане з 

подіями козацького часу. З 2001 р. постановою КМУ №878 місто було 

включено до «Списку історичних населених місць України». Тому, у 

даній ситуації доцільним є формування іміджу м. Нікополь як столиці 

козацтва. Формування позитивного іміджу для м. Нікополь має велике 

значення, яке проявиться в конкретизації позиції на туристичному 

ринку. 

Бренд міста формується на основі яскравого вираженого 

позитивного іміджу, він є вищим проявом суб‟єктивних емоційних 

споживчих переваг, виступаючи найважливішим фактором 

конкурентних переваг регіону.  

Заходами формування у свідомості туристів виняткових переваг 

міста, як території насиченої історичними пам‟ятками та духом козацтва 

можуть бути: 

- створення проектів побудови туристичних атракцій та 

дестинацій, які будуть мати козацьку тематику; 

                                                 
1 Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-ВР [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр – 

Загол. з екрана. 
2 Панкрухин А. П. Маркетинг. [Текст]: учебное пособие / А. П. Панкрухин – М.: Омега-Л, 

2005. – 656 с. – С. 555. 
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- планування та проведення івент-заходів у формі концертів, 

виставок, фестивалів, які будуть передавати дух козаччини відвідувачам; 

- створення гуртків, секцій, клубів дозвілля з козацьким 

спрямуванням, де відвідувачі будуть навчатися козацьким промислам, 

гопаку, стрільці з лука, володіння шаблею та ін. 

-  складення нових контрольних текстів екскурсій у сфері історії 

та туризму, які створені для проведення екскурсійних маршрутів містом 

та навколишніми територіями; 

- підготовка сюжетів для ТБ, інтернет-відео, про події, новини та 

заходи, які зняті з метою реклами міста як столиці козацтва;  

- видання туристичних карт, де будуть вказані основні козацькі 

атракції, які розробляються з метою залучення нових туристів. 

Поняття бренду для міста в туризмі, як і у маркетинговій діяльності, 

також складається з основних елементів, які є способом вирізнення 

об‟єкту брендування з поміж інших.  

Основними елементами бренду туристичного об‟єкту є: зображення 

або напис (логотип); товарний знак; лозунг (слоган); брендовий блок; 

брендовий колір (кольори); інші фірмові константи
1
. 

У науковій літературі вказують, що логотип або фірмовий знак є 

оригінальним накресленням або скороченим найменуванням 

туристичного об‟єкту або продукту. Саме логотип виокремлює об‟єкт з 

поміж інших та створює його унікальність, формує конкурентні 

переваги, створює імідж.  

Для формування іміджу м. Нікополь доцільним є створення 

логотипу на основі гербу міста, де ключовим елементом зображення є 

козак. Це дозволить поряд із рекламою міста як козацької столиці, 

здійснювати нагадування національної символіки міста. 

Слоган являє собою постійно використовуваний оригінальний девіз 

туристичного підприємства або дестинації. Важливість слогану полягає 

у його аудіальній рекламі туристичного об‟єкту. Потенційний турист, не 

отримуючи візуальну інформацію, розпізнає брендові характеристики 

дестинації та віддає перевагу цьому продукту.  

У контексті формування позитивного туристичного іміджу для м. 

Нікополь як колиски козацтва доцільним є використання слогану 

«Нікопольщина – столиця п‟яти козацьких Січей». Дійсно, історики 

стверджують, що на території сучасного Нікопольського району 

Дніпропетровської області розміщувалися такі Січі: Микитинська, 

                                                 
1 Дурович А. П., Маркетинг в туризмі. [Текст]: навч. посібник / А. П. Дурович, 
А.С. Копанев/ Під загальною ред. 3.М. Горбилевой.- Мн.: Економпресс: 1998. – 400 с. – С. 

344. 
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Чортомлицька, Томаківська, Базавлуцька і Підпільна. Використання 

такого слогану у маркетинговій компанії міста приверне увагу не лише 

до міста, а й до території району в цілому, що позитивно відобразиться 

на відвідуваності міста. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що позитивний туристський імідж 

міста може бути визначений як взаємопов‟язана сукупність емоційних 

переваг і реальних асоціацій про унікальність території у туристів. 

Туристський бренд більш конкретне поняття, яке складається з реальних 

маркетингових засобів. Заходи з формування іміджу м. Нікополь як 

колиски козацтва мають мати комплексний характер, щоб охопити 

максимальне коло потенційних туристів. Використання логотипу та 

слогану під час будь-яких туристичних рекламних заходів міста 

дозволить популяризувати його на національному на міжнародному 

туристичних ринках. 

 

 

 

ЛОГІСТИЧНИЙ ЧИННИК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ НА ЗАСАДАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Смирнов І.Г., д.геогр.н., професор,  

Бенч Ю.С.,докторант 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Сільський туризм (Rural Tourism) передбачає використання 

сільської місцевості у якості туристичної дестинації. Для міських 

мешканців сільська місцевість репрезентує спокій та автентичність, 

можливості насолоджуватися сільськими краєвидами та відпочинку на 

природі з такими видами рекреації як хайкінг (прогулянки), рибалка, їзда 

на конях тощо. Зміст та різновиди сільського туризму залежать від 

ступеню доступності території для туристів та різноманітності 

туристичної пропозиції. Сільський туризм тісно взаємодіє з 

агротуризмом та природничим туризмом (nature – based tourism). У 

розвитку сільського туризму важливе значення мають маркетинг, 

менеджмент та логістика, що пояснюється необхідністю врахування 

впливу сільського туризму не тільки на навколишнє сільське 

середовище, але також впливу на економічне та соціальне життя 

сільських громад. Агротуризм (або агрітуризм, фермерський туризм) є 

формою сільського туризму, який має своєю ресурсною базою працюючі 

фермерські господарства. Проживання агротуристів може бути у 

будинку фермера (система проживання та харчування «ліжко-сніданок» 
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(bed&dreakfast) або у кемпінгу. Агротуризм може включати деякі види 

активної діяльності туристів – хайкінг (прогулянки), їзда на конях, а 

також тзв. «фермерські тури» чи допомогу фермерам у їхній праці 

залежно від спеціалізації ферм та сезону. Нині агротуризм особливо 

розвинутий у Середземноморському регіоні, а також у США – у формі 

«туризму на ранчо». Агротуристичний бізнес може бути вагомим 

додатком до доходів фермерів, а також впливати позитивно на 

регіональний та місцевий економічний розвиток, тому нині набуває 

популярності бізнесова концепція агротуризму в сенсі диверсифікації 

туристичного продукту.  

Забезпечити сталий характер розвитку сільського чи агротуризму 

можливо шляхом застосування принаймні двох основних логістичних 

понять: потужність (ємність) та зонінг. Концепція потужності (ємності) 

в туризмі (англ. Capasity) означає певний обсяг туристичної активності 

(певний туристопотік), що може бути здійснений у певному місці 

(дестинації) без нанесення їй шкоди. Ця шкода може проявлятися у 

негативному впливі, по-перше, на ресурсну базу туризму (ресурсний 

аспект); по-друге, на навколишнє середовище (екологічний аспект); по-

третє, на соціо-культурне середовище (соціо-культурний аспект); по-

четверте, на економічне середовище (економічний аспект). Як правило, 

потужність (ємність) у туризмі асоціюється з  

певним пороговим значенням. Наприклад, це може бути мінімальна 

чи максимальна кількість відвідувачів за день, місяць, сезон, рік. 

Важливість першого показника пояснюється бізнесовими причинами 

туристичного підприємництва у сільському туризмі (визначення точки 

беззбитковості та відповідної мінімальної кількості туристів, що 

забезпечить бізнесову прибутковість підприємницької діяльності у 

сільському туризмі). Визначити точку беззбитковості допомагає 

застосування відповідної концепції
1
. Вона пояснює, коли організація 

починає покривати усі свої витрати (які включають постійні та змінні) за 

рахунок отримуваного доходу, тобто, іншими словами, коли 

підприємство стає прибутковим. Отже, точка беззбитковості в 

сільському туризмі вказує те мінімальне число туристів, яких треба 

прийняти й обслужити в агрооселі, щоб отриманий дохід повністю 

компенсував усі витрати і у подальшому розвитку бізнесу забезпечував 

би прибуток. Що стосується логістичного підходу до сталого розвитку 

сільського туризму, то значення концепції точки беззбитковості полягає 

                                                 
1
 Lomine L. Key Concepts in Tourism / L.Lomine, J.Edmunds. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 

2007. – 230 p. 
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саме у можливості визначення мінімального обсягу туристопотоку, який 

має бути забезпечений для бізнесової прибутковості агрооселі, що 

спеціалізується на наданні туристичних послуг.  

Важливість другого показника зумовлюється тим, що певним чином 

визначені максимальні порогові значення туристичної потужності 

(ємності ресурсної бази) є підставою для формування політики сталого 

розвитку у сільському туризмі на регіональному чи національному 

рівнях. Є певні труднощі у визначенні кількісних значень потужності 

(ємності) для різних видів туризму та туристичних ресурсів. Тут можуть 

стати у нагоді нормативи (параметри), розроблені різними проектними 

організаціями, що усуває претензії щодо суб‟єктивності. У той же час 

багато фахівців погоджуються, що визначення туристичної потужності 

(ємності ресурсної бази) для різних видів туризму вимагає застосування 

різних підходів у кожному конкретному випадку, оскільки параметри та 

вимоги (рівні) задовільності відповідно можуть змінюватися під впливом 

багатьох чинників. Але певним чином визначені порогові значення 

потужності (ємності ресурсної бази) є підставою для формування 

політики сталого розвитку у туризмі, а на цій основі – визначення 

стратегії управління і планування сталого розвитку сільського туризму. 

Потужність (ємність) у туризмі є динамічною величиною і може 

змінюватися з часом, тому після її визначення, впровадження, контролю, 

моніторингу та зворотнього від неї впливу, необхідно постійно 

коригувати значення порогового рівня з метою його актуалізації. Нині 

розроблені моделі, що пов‟язують стадії туристичного освоєння 

ресурсної бази, силу туристичного впливу (споживання) на ресурс, 

масштаби такого впливу, динаміку розвитку туризму на території тощо. 

Враховуючи вимоги економічної та екологічної безпеки сільського 

туризму, в межах науково-обгрунтованих норм рекреаційного 

навантаження на природне середовище туристичні ресурси повинні 

зберігати здатність до самовідтворення. Рекреаційне навантаження 

виражається максимально можливим числом туристів, що перебувають 

на даній території, не призводячи до деградації природних екосистем, 

тобто з точки зору логістики туризму – це логістичний потенціал 

ресурсної бази туризму. На відміну від екології та рекреалогії, які 

зупиняються на визначені ємності ресурсної бази туризму, логістика 

туризму порівнює цей показник з існуючим туристопотоком і, 

відповідно, визначає логістичні стратегії безпечного управління 

туризмом з метою забезпечення його сталого характеру. Ці стратегії 

зводяться до двох основних типів – подальшого розвитку туристичної 

діяльності на певній території чи обмеження цієї діяльності з метою 
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збереження ресурсної бази туризму. 

Зонінг (англ. Zoning) – система, що допомагає визначити 

(ідентифікувати) та взяти під захист вразливі території. Зонінг існує у 

двох формах: а) просторова; б) часова. За допомогою зонінгу 

визначаються території (зони), ресурсний, природний, економічний, 

соціальний потенціал яких дозволяє активно розвивати туризм та 

витримувати відповідне туристичне навантаження, та ті чутливі 

території (зони), які неконтрольований розвиток туризму може просто 

знищити. Концепція зонінгу є тісно пов‟язаною з поняттям потужності 

(ємності) у туризмі і вважається одним із методів забезпечення сталого 

розвитку сільського туризму та збалансованості інтересів щодо захисту 

навколишнього середовища та економічного розвитку туристичних 

територій. 

Отже, сільський туризм та його похідна форма – агротуризм 

займають центральне місце у системі сталого туризму та є тісно 

пов‟язаними з екотуризмом, природничим туризмом тощо. У 

забезпеченні сталого характеру розвитку сільського туризму важливе 

місце займають концепції та поняття, що пов‟язані з логістичним 

підходом. Зокрема, це відноситься до концепції туристичної потужності 

(або туристичної ємності ресурсної бази), що в англійській мові 

перекладається одним словом – «capacity», та концепції зонінгу. 

 

 

 

TOURISM AND HOSPITALITY INNOVATION RESEARCH 
Cушко Н.В., к.і.н., доцент 
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Innovation is a significant change of function based on the use of new 

materials and components, the implementation of new processes and the 

opening of new markets, the introduction of new organizational forms. It 

plays a significant role in the development of the tourism industry and 

hospitality. According to Jones it is „the most important component of a firm‟s 

strategy because it provides direction for the evolution of a firm, the new 

ways of doing the regular things, unique or better combinations of the 

production elements”. Baregheh stated that innovation is „the multi-stage 

process whereby organizations transform ideas into improved products, 

service or processes, in order to advance, compete and differentiate 

themselves successfully in their marketplace. 

The purpose of this article is to review the literature on innovation in 

tourism industry and hospitality. Many scientists (Enz and Siguaw, 
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Ottenbacher and Gnoth) highlighted the great importance of innovation, 

invented new models, analyzed the factors that affect innovation in this area. 

Porter and Ketels defined innovation as a “source of competitive advantage 

and economic growth”. More recently studies are dedicated to four types of 

innovations: regular, niche, revolutionary and architectural. William J. 

Abernathy and Kim B. Clark, Rosenberg, Nelson and Winter made a few 

critical remarks on incremental change in shaping competition and on the 

possibilities for technology in the process of industrial maturity, the 

relationship between innovation and competition. They pointed out the 

influence of production and marketing on the competitiveness. Anne-Mette 

Hjalager enumerates five categories of innovation: production, process, 

management, institutional and logistics and reveals innovative technologies 

and business models in tourism and hospitality industries. Elenkov, Judge and 

Wright studied the influence and effects of strategic leadership and social 

culture on innovation. Porter and Ketels consider innovation as a main source 

of competitive advantage and economic growth which is characterized by 

increases in services and declines in the manufacturing sector. Many articles 

on tourism innovation emphasize the interest on this topic. They explain 

developed models and types of innovation implemented in tourism, factors 

that influence it. In the late 80‟s and in the 2000‟s some researches as 

Hjalager, Enz and Siguaw, Gnoth, Ottenbacher argued definitions of 

innovation and touched upon service innovations based on the aspects in their 

undertaken research .The Austrian economist Joseph Alois Schumpeter 

defines innovation as “the setting up of unique production function”. He 

divides innovation into some types: a new product, a new form of 

organization, new industry structures, the opening of new markets and 

suggested such categories of innovation as marketing, product/service, 

process and organizational. Hjalarger investigated the Abernathy and Clark‟s 

model (product/service innovation, competitive environment, process and 

organizational innovation) in 1978 and later in 1985 he studied regular 

innovation, revolutionary, niche and architectural innovation. There were 

some other models worked by Teece (complementary assets and imitability), 

S-Curve‟s model (entrance, growth, and maturation stages of innovation), 

Henderson and Clark‟s model (radical innovation, architectural innovation, 

incremental and modular innovation) and Hjalager Schumpeterian model 

(product/service innovation, marketing innovation, process innovation and 

organizational innovation). Particular attention is paid to using technical 

materials, software and improving quality of service. Richard Barras 

illustrated service innovation, gave its characteristics and suggested a 

theoretical model of process innovation based on the reverse product cycle. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 257 

Gallouj and Weinstein think that service innovation is difficult to apply 

because this theory was worked out only on its theoretical analysis in 

manufacturing sector. Some famous researchers as Poon, Sundbo, Mattsson, 

Menesess, Hjalarger and Teixeira came to the conclusion that innovations in 

tourism and hospitality are technological and one third of the service firms in 

Europe had applied technological innovations. In their papers they analyze 

some types of innovation and underline the main types of innovative firms: 

hotels, restaurants, transport companies. Anne-Mette Hjalager characterized 

product, management process and institutional innovations as the main types 

of innovations. Francina Orfila-Sintes studied hotel category, chain structure 

and came to the conclusion that hotels can benefit from managements “know-

how” and the most innovative hotels have a higher classification (3-5 stars). 

Jon Sundbo focused on hotel size: the bigger the firms, the more innovative 

they are. Michael Ottenbacher considered factors concerning innovation 

success in hospitality industry, market selection, human resource 

management, training employees. The researchers follow several trends 

referred to human, financial and organizational tourism dimensions of 

innovation. It is important to notice that these dimensions were developed 

from the analyzed papers and they are not the result of an empirical research 

in order to confirm them. Domestic and foreign authors agree that it is 

necessary to carry out more research on the use of innovation in the tourism 

industry and hospitality. 

 

 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО 

КОМПЛЕКСУ 
Ткаченко О.О., старший викладач  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

В сучасних умовах функціонування туристичної сфери актуальною 

проблемою є пошук шляхів підвищення інвестиційної привабливості 

туристично-рекреаційного комплексу. Ефективна діяльність 

туристичних підприємств, забезпечення темпів їх розвитку та 

підвищення рівня конкурентоспроможності значною мірою 

визначаються рівнем їх інвестиційної активності. У свою чергу, рівень 

інвестиційної активності характеризується ступенем їх інвестиційної 

привабливості, яка в даному випадку виступає спонукальним мотивом 

при виборі інвестором об'єкта інвестування туристично-рекреаційного 

комплексу. Виходячи з пріоритетності питання проведено дослідження, 
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що стосується проблем підвищення інвестиційної привабливості 

туристично-рекреаційного комплексу на основі якого зроблені висновки, 

які приставлені в тезах. 

Скорочення інвестицій в туристично-рекреаційний комплекс через 

недостатність ресурсів, низької рентабельності вкладеного капіталу, 

високого рівня ризику призвели до порушення технологій 

обслуговування туристично-рекреаційного комплексу, зростанню 

кількості зношеного та морально застарілого обладнання, зниження 

фондовіддачі і як наслідок, зниження якості наданих послуг, погіршення 

фінансового становища підприємств туристично-рекреаційного 

комплексу . У цьому зв'язку розвиток і вдосконалення інвестиційної 

політики має сприяти піднесенню та розширенню діючих туристично-

рекреаційних комплексів, радикальній модернізації та реконструкції 

підприємств з метою підвищення ефективності використання 

рекреаційних ресурсів, досягнення ринкової стійкості та фінансової 

стабільності підприємств галузі, тобто успішному подоланню кризових 

явищ. З метою впорядкування інвестування туристично-рекреаційного 

комплексу і досягнення позитивного економічного і соціального ефекту 

за обмежених фінансових ресурсів необхідно розглядати інвестиційну 

політику цих підприємств як цілісну систему економічних відносин, яка 

передбачає вирішення таких завдань, як створення сприятливого 

інвестиційного клімату, формування фінансової бази, державне 

регулювання інвестиційної діяльності підприємств туристичного 

спрямування. 

Створення сприятливого інвестиційного клімату туристично-

рекреаційного комплексу слід починати з правового оформлення 

інвестиційної діяльності. Необхідно розробити державну інвестиційну 

програму туристично-рекреаційного комплексу, що передбачає систему 

пільг, державної підтримки і гарантій учасникам інвестиційної 

діяльності відповідно до інвестиційної стратегії. Формування 

інвестиційної політики туристично-рекреаційного комплексу має 

супроводжуватися створенням відповідних структур, в обов'язки яких 

будуть входити рішення завдань з реалізації інвестиційного процесу і 

наділення їх відповідними повноваженнями. Необхідно в законодавчому 

порядку визначити статус цих організацій і систему їхніх взаємин, а 

також відносин з потенційними інвесторами і замовниками.Ефективність 

інвестиційної діяльності туристично-рекреаційного комплексу багато в 

чому залежить від інформаційної забезпеченості, доступності та 

достовірності інформації про інвестиційну привабливість  його 

підприємств. Це вимагає створення спеціалізованого інформаційно-
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аналітичного центру, завданнями якого будуть збір, обробка інформації, 

прогноз, і економічне обґрунтування прийнятих інвестиційних рішень.  

Складовим елементом інвестиційної політики туристично-

рекреаційного комплексу є нова стратегія формування інвестиційних 

ресурсів, яка повинна спиратися на реалізацію принципу саморозвитку, 

створення умов для зростання, що утворюють базу оподаткування. Разом 

з тим, саморозвиток туристично-рекреаційного комплексу має спиратися 

на використання сучасних способів залучення інвестицій, таких, 

наприклад, як іпотечне кредитування, вдосконалення лізингових 

відносин, проектне фінансування, залучення іноземних інвестицій, а 

також на створення механізму контролю за цільовим використанням 

інвестиційних ресурсів.  

У цілому, на наш погляд, основою формування ефективної 

інвестиційної політики розвитку туристично-рекреаційного комплексу є 

побудова стратегії розвитку інвестиційної сфери та використання якісної 

методики визначення інвестиційних пріоритетів. 
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СЕКЦІЯ 9 

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ 
 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ФОРМУВАНЬ ЗА 

ФОРМАМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
Чудаєва І.Б., д.е.н., доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

Сьогодні, коли науково-технічний прогрес, технологізація та 

модернізація стратегічних галузей економіки мають пріоритети в 

промислово-інноваційній політиці держави, виникає необхідність у 

скороченні часу на трансформацію знань у продукти і послуги. Це 

викликає необхідність у формуванні технологічних моделей 

прискореного обміну інформацією між сектором виробництва знань і 

сектором їхнього споживання за допомогою створення інноваційної 

інфраструктури.  

Організаційно-правовими структурами, механізм яких найбільш 

повно відповідає цим завданням, є науково-технічні формування (НТФ), 

основною базою створення яких виступають університети, науково-

дослідні центри. Така інтеграція науки та виробництва є одним з 

ефективних напрямів прискорення технологічного прогресу. Тому одним 

із найважливіших питань стосовно ефективності впровадження 

інновацій та розвитку інноваційних науково-технічних об‟єднань є 

розробка ефективних методів та механізмів їх фінансування. Першим 

етапам, що передує розробці методів та механізмів фінансування є 

запропонована автором класифікація НТФ за формами фінансування та 

фінансової підтримки: 

- самофінансування – система господарювання, за якої всі витрати 

(поточні, на просте і розширене відтворення) фінансуються із власних 

джерел, без залучення коштів державного бюджету. Частково ці витрати 

можуть покриватися за рахунок кредитів банку, але за умови погашення 

їх за рахунок власних коштів. На різних життєвих циклах інновації 

використовуються різні види приватного капіталу, а саме: 

на початковій стадії розробки ідеї – кошти засновників; 

на етапі створення моделі (прототипу) фінансування здійснюється 

бізнес-ангелами;  

на стадії виробництва інноваційної продукції – кошти венчурних 

компаній і корпоративних інвесторів;  

на етапі швидкого зростання – банківські кредити або раніше 

вкладені депозити; 
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на стадії розширення виробництва підключаються фондові біржі. 

У результаті такого поступового фінансування створюється 

динамічна форма інноваційного підприємства; 

- державне фінансування (стимулювання) – цільове спрямування 

коштів державного та місцевих бюджетів на розвиток інноваційних 

формувань.  

Державна підтримка інновації здійснюється у той період, коли вже 

існує результат наукової роботи (розробки, дослідження), бізнес готовий 

її прийняти, але ще не достатньо обізнаний про цю роботу. Державні 

фінансові інструменти використовуються на трьох рівнях: державними 

органами влади; місцевими або муніципальними органами влади; 

самостійно або через діяльність спеціалізованих агенцій, установ чи 

державних банків. 

Державне фінансування інновацій здійснюється через наступні 

інструменти: гранти, позики, гарантії, податкові стимули. 

Гранти є одним із найпопулярніших інструментів стимулювання 

інновацій. Найбільш відомі – це гранти РП7 (Сьома рамкова програма 

ЄС), обсяги фінансування за якими становлять 75 % суми проекту (за 

деякими напрямами – до 100 %). Гранти надаються приватним та 

державним установам (наприклад, для управління державними 

підприємствами). 

Гранти надаються у таких формах: 

фінансові субсидії (пряма фінансова допомога беніфіціарам – 

виконавцям наукових проектів) та третім сторонам (посередникам, 

посередницьким організаціям). Основною особливістю таких грантів є 

те, що вони надаються не заявникам на отримання гранту, а певним 

інститутам (фондам регіонального розвитку, інкубаторам, торговим 

палатам, інноваційним центрам тощо). У свою чергу, ці установи 

надають допомогу своїм членам або регіональним організаціям (агенції 

регіонального або муніципального розвитку) через посередників;  

натуральних грантів (ваучерів). Характерною рисою натуральних 

грантів є те, що замість фінансових коштів надаються послуги або 

товари (наприклад, використання «інноваційного асистента», 

приміщення, лабораторії, комунікаційних засобів, адміністративних 

працівників). 

Позики (кредити) на інноваційні проекти надаються двох видів: 

позики на інвестиції та позики на оборотний (робочий) капітал. Вони 

можуть надаватися під пільгові відсотки; під заставу (новоствореним 

підприємствам); у вигляді субсидій. Позики можуть надаватися 

безпосередньо урядовими органами з бюджетних та позабюджетних 
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фондів, але основними інституційними позичальниками є спеціальні 

інноваційні агенції (центри), державні банки, спеціалізовані комерційні 

банки.  

Наступним інструментом державного фінансування є гарантії, що 

поділяються на такі групи:  

інституційні – гарантії на позики комерційних банків, які мають 

кредитні лінії. Вони забезпечують доступність позик для тих компаній, 

які через недостатність застави або коротку кредитну історію мають 

обмежені можливості;  

гарантії для приватного акціонерного капіталу, що спрямовані на 

залучення приватного капіталу для фінансування підприємств, які за 

звичайних умов є надто ризиковими для приватних інвесторів. 

Серед податкових стимулів найбільш простим та поширеним є 

вирахування витрат на науку з бази оподаткування; 

- проектне фінансування – методологія організації фінансування 

інвестиційних проектів, які мають підвищені ризики, пов‟язані зі 

створенням нових продуктів та інноваційних підприємств. У цьому 

випадку джерелом повернення вкладених коштів є генеровані проектом 

грошові потоки. Основним забезпеченням є одержані у процесі 

реалізації проекту активи. Основною особливістю проектного 

фінансування, на відміну від акціонерного та державного, є управління 

ризиками, розподіл ризиків між учасниками проекту, оцінка витрат і 

доходів із врахуванням ризиків та їх розподілу 
1
; 

- змішане фінансування (державно-приватне партнерство). При 

такій формі мають досягатися позитивні результати – збалансованість 

прибутків бізнесу та ризиків (збитків) держави. Змішана форма 

фінансування виглядає наступним чином: на докомерційному етапі 

запроваджується 100 % державне фінансування, яке поступово 

зменшується; на етапі розробки та впровадження інноваційного 

продукту до державного фінансування додається незначна частка 

приватного фінансування, яке поступово збільшується, а при 

комерційній фазі досягає фінансування у повному обсязі за рахунок 

приватного капіталу. 

Особливістю класифікації за вищезазначеними ознаками є те, що 

деякі з інноваційних НТФ можуть мати як одну, так і декілька форм 

фінансування. 

Тому, при реалізації державної політики розвитку науково-

                                                 
1
 Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році : [статистичний збірник] / 

Державна служба статистики України ; О. О. Кармазіна (відп. за випуск) – К., 2014. – 

341 с.  
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технічних утворень, необхідно враховувати різні форми фінансування і 

фінансової підтримки. 
Форми фінансування та підтримки НТФ 

Самофінансування Державне Проектне Змішане 
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Рис. 1. Класифікація НТФ за формами фінансування та 

підтримки 
Джерело: побудовано автором самостійно. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Антонова І.В., ст. викладач  

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту 
 

Маркетингова стратегія підприємства відіграє одну з вирішальних 

ролей у формуванні його взаємозв‟язків зі споживачами, від 

ефективності яких залежать обсяги реалізації, прибутки і, як результат, – 

фінансовий стан підприємства. Це викликано тим, що вдало обрана і 

вміло реалізована маркетингова стратегія надає підприємству переваги, 

що проявляються у підвищенні конкурентоздатності підприємства і його 

продукції, зниженні чутливості споживачів до ціни, а також спрощенні 

доступу до фінансових, інформаційних, трудових та інших ресурсів 

тощо. 

Термін «маркетингова стратегія» складається із двох понять, одне з 

яких є основним (стратегія), а інше вказує на його належність до певної 

сфери (маркетингова). Оскільки поняття «стратегія» означає 

довготерміновий план дій, то у сполученні з поняттям «маркетингова» 

вказує на те, що сферою реалізації такого плану є маркетингова 

діяльність підприємства, і, відповідно, його метою – мета цієї діяльності 

( задоволення попиту споживачів). З огляду на зазначене, «маркетингова 

стратегія» підприємства характеризує план дій щодо досягнення його 

маркетингової мети у довготривалій перспективі
1
. 

Сформоване визначення не суперечить тлумаченням терміна 

«маркетингова стратегія», що містяться у вітчизняній і закордонній 

науковій літературі а лише уточнює і конкретизує його. Зазначимо, що 

погляди економістів щодо сутності, змісту і класифікації маркетингової 

стратегії підприємства не є єдиними. 

Серед різних трактувань поняття «маркетингова стратегія» варто 

зупинитись також на тому, що пропонує інтегрований підхід до 

розроблення маркетингових стратегій.  

Маркетингові стратегії можна формувати за різними ознаками та 

основною з них, на нашу думку, повинен бути комплекс маркетингу – 

виділення товарної, цінової стратегії, стратегії товароруху і 

комунікацій
2
. 

Тобто маркетингова стратегія трансформується у взаємозв‟язану 

                                                 
1
 Березін О.В. Стратегія підприємства. [Навчальний поcібник]/ О.В. Березін. - К.: Центр 

навчальної літератури, 2010. – 220 с. – С.167. 
2
 Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. [Навчальний 

посібник]/ С.В. Близнюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 384 с. – С.318. 
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систему товарної, цінової, збутової і комунікаційної стратегій, що 

необхідно, оскільки покупець при купівлі розглядає товар як поєднання 

всіх його властивостей. 

На відміну від генеральної стратегії підприємства, що окреслює 

основні сфери діяльності, розвитку і функціонування підприємства, 

маркетингова стратегія визначає маркетингові засоби впливу 

підприємства на зовнішнє середовище і, в першу чергу, цільові 

аудиторії. Маркетингова стратегія не є різновидом генеральної стратегії 

підприємства, а доповнює і конкретизує її, створюється як похідна від 

неї і дає змогу реалізувати її за допомогою маркетингових засобів. 

Існує три глобальних напрямки маркетингової стратегії, які 

використовуються у діяльності підприємств, а саме: сегментація, 

диверсифікація та інтернаціоналізація. 

Будь-яке підприємство, яке прагне заволодіти ринком, повинно 

усвідомлювати, що воно не в змозі задовольняти всіх без винятку 

клієнтів
1
. 

Споживачів надто багато, а їх бажання та потреби часто 

діаметрально протилежні. Не варто навіть намагатися завоювати одразу 

весь ринок, розумніше виділити тільки ту його частину, яку саме ця 

компанія саме в цей період часу і цьому місці здатна ефективно 

обслуговувати. Тому одним із перших стратегічних рішень, що приймає 

фірма, повинно стати визначення ринку, на якому вона хоче вести 

конкурентну боротьбу. Цей вибір свого базового ринку припускає 

розбиття ринку на частини, що складаються зі споживачів зі схожими 

потребами та поведінковими чи мотиваційними характеристиками, що 

створюють для фірми сприятливі маркетингові можливості. Фірма може 

надати перевагу звертанню до всього ринку чи сфокусуватися на одному 

чи кількох специфічних сегментах у межах свого базового ринку. Таке 

розбиття базового ринку звичайно виконується в два етапи. Завдання 

першого етапу, що має назву макросегментація, полягає в ідентифікації 

«ринків товару», в той час як на другому етапі, що має назву 

мікросегментація, ставиться ціль виявити всередині кожного раніше 

ідентифікованого ринку «сегменти» споживачів. 

Завдяки сегментації, фірма концентрується на вузький сфері 

діяльності, та досягає скорочення витрат, що сприяє розширенню 

виробництва та дозволяє збільшити витрати на рекламу та заходи з 

просування товарів. Крім того, займаючи становище лідера в обраному 

                                                 
1
 Дорош О.І. Маркетингова стратегія у системі забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства / О.І. Дорош // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 

Серія «Логістика». – 2011. - № 684. – С. 150-155 – С. 152. 
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сегменті, компанія скорочує терміни окупності інвестицій. Слід 

зазначити, що єдиного методу сегментування ринку не існує. 

Підприємству необхідно випробувати варіанти сегментування на основі 

різних змінних параметрів, одного чи кількох одразу, щоб відшукати 

найбільш корисний інноваційний підхід до розгляду структури ринку.  

В умовах постійних змін на ринку формування стратегії маркетингу 

сприяє прогнозуванню змін ринкового середовища і оперативному 

реагуванню на них. 

Отже, управління маркетингом – процес планування і реалізації 

політики ціноутворення, просування і розвитку ідей, продуктів і послуг, 

спрямований на здійснення обміну, який задовольняє як окремих осіб, 

так і фірму. Воно має за мету також розв'язання завдань впливу фірми на 

рівень і структуру попиту у певний проміжок часу, визначення 

оптимального співвідношення попиту і пропозиції, щоб фірма досягла 

поставленої мети. 

Комплекс маркетингу охоплює так звані «4Р»: продукт (product), 

ціна (price), місце, розподіл чи доставка (place), просування (promotion), 

які сьогодні є основою маркетингу
1
. 

Маркетингова стратегія підприємства відіграє одну з вирішальних 

ролей у формуванні його взаємозв‟язків зі споживачами, від 

ефективності яких залежать обсяги реалізації, прибутки і, як результат, – 

фінансовий стан підприємства.  

 

 

 

СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ МІСТА ВІННИЦЯ 
Бельцова А.С., Харкава Ю.П., студентки  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Важливе місце серед показників, що характеризують рівень 

розвитку національної економіки та економічну ситуацію в країні, 

належить ринку праці та зайнятості населення. Рівень життя населення 

протягом тривалого часу залишається однією з основних соціально-

економічних категорій, що не тільки характеризує матеріальний 

добробут окремої людини, а й визначає узагальнений результат 

діяльності економіки країни за певний період. Рівень зайнятості 

                                                 
1
 Жук О. І. Сучасні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності 

підприємства / О.І. Жук // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2011. - № 2. – 

С. 51-55. – С.53. 
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населення дає змогу реалізувати трудовий потенціал та соціальну 

спрямованість економічної системи країни. Розглядаючи зайнятість з 

соціально-економічної сторони можна визначити платоспроможність, 

добробут населення та ефективність економіки. Вона визначається 

якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення в 

виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми 

здібностями та можливостями.  

Потрібно приділити увагу трудовим ресурсам ,адже на сьогодні 

зростає їх ролі в організації виробництва, впровадженні ринкових 

методів організації і оплати праці, зростанні соціальної напруженості в 

суспільстві. Саме тому ця тема є актуальною на даний момент. 

Проблемами зайнятості та розробкою шляхів вирішення проблеми 

безробіття в Україні займалися такі відомі науковці: О. Бугуцький, 

Д. Богиня, Я. Безугла, П. Василенок, В. Венедиктов, І. Веселяк, 

С. Дріжчана. С. Іванов, Г. Кондратьєв, О. Магницька, В. Жернаков. 

Ринок праці це – суспільно-економічна форма руху трудових 

ресурсів. Як економічна категорія ринок праці предявляє собою систему 

виробничих відносин між робітниками, підприємцями і державою, по-

перше, з приводу обміну індивідуальної здібності до праці на фонд 

засобів, необхідних для відтворення робочої сили, та, по-друге, з 

приводу розміщення робітників в системі суспільного розподілу праці у 

відповідності до законів товарного виробництва та обороту. Ринок праці 

не може розглядатися ізольовано, у відриві від типу економічної 

системи, тобто сукупності всіх економічних процесів і явищ, що 

відбуваються у суспільстві на основі діючих майнових відносин і 

організаційних форм
1
. 

Ситуація на ринку праці в Україні характеризується нестачею 

робочих місць, високою їхньою часткою з небезпечними умовами праці 

та низькими вимогами до якості робочої сили. Якість пропозиції робочої 

сили часто не відповідає сучасним вимогам щодо їхньої професійно-

освітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, мобільності та 

економічної дисципліни в цілому. Наслідком незбалансованості 

пропозиції робочої сили із попитом на неї є високий рівень безробіття, 

зокрема прихованого та часткового, та велика частка безробітних, які не 

мають роботи понад 1 рік
2
. 

З метою стабілізації сфери зайнятості населення Вінницька міська 

                                                 
1 Ринок праці та зайнятість населення [Електронний ресурс]: 

http://rhw.in.ua/blog/rinok_praci_ta_zajnjatist_naselennja_v_ukrajini/2015-02-03-2449. 
2 Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв’язання 

[Електронний ресурс]: http://old.niss.gov.ua/Evrointeg/Prez1/roz5.htm. 
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рада створила програма зайнятості населення м. Вінниці на період 2013-

2017 років
1
. Програма передбачає вжиття заходів щодо поступової 

стабілізації ситуації на ринку праці. Політика розвитку трудових 

ресурсів, в першу чергу, спрямовуватиметься на забезпечення повної та 

продуктивної зайнятості населення, ліквідацію прихованого безробіття, 

на збереження існуючих та забезпечення створення нових робочих 

місць, переорієнтації ринку освітніх послуг для підготовки робочої сили, 

професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідатиме потребам 

економіки та ринку праці
2
. 

У результаті реалізації цієї програми можна зробити моніторинг 

ринку праці у місті Вінниця.  

У січні-грудні 2016 року в місті Вінниці чисельність осіб, які 

звернулись за послугами державної служби зайнятості становить 10,5 

тис. осіб, що на 5,4% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. 

Протягом січня-грудня 2016 року до центрів зайнятості надійшли дані 

про наявність 8,6 тис. вільних робочих місць, що на 1,2% більше проти 

минулого року. Станом на 1 січня 2017р. нараховувалося 198 вільних 

робочих місць, на кожне з яких претендувало 23 особи (у середньому по 

області – 15). За сприяння центрів зайнятості повернуто до продуктивної 

діяльності 8,3 тис. осіб або 79% усіх, що перебували на обліку (у 

середньому по області – 44,2%). Протягом 12 місяців 2016 року пройшли 

відповідне навчання, отримали одноразову допомогу по безробіттю і 

зареєструвалися як підприємці 68 осіб. До професійного навчання, 

перенавчання та підвищення кваліфікації залучено 1,4 тис. безробітних, з 

них 99,7% працевлаштовані. У звітному періоді 557 осіб взяли участь у 

оплачуваних громадських та у інших роботах тимчасового характеру. 

У січні-грудні 2016 року центри зайнятості міста прийняли 332 

рішення щодо компенсації єдиного внеску роботодавцям, які 

працевлаштували на нові робочі місця безробітних, зокрема осіб, що 

потребують додаткових гарантій соціального захисту, та молоді, яка 

отримала перше робоче місце
3
. 

Отже, ринок праці є невід‟ємною складовою ринкової економіки. 

Він забезпечує розподіл та перерозподіл суспільної праці за галузями 

господарства, видами діяльності, в територіальному просторі, відповідно 

до структури соціальних потреб та форм власності . Шляхи досягнення 

якісної зайнятості передбачають, що остання має формуватися на основі 

                                                 
1 Офіційний сайт Вінницької міської ради [Електронний ресурс]: http://www.vmr.gov.ua. 
2
 Офіційний сайт Вінницької міської ради [Електронний ресурс]: http://www.vmr.gov.ua. 

3
 Офіційний сайт Вінницької міської ради [Електронний ресурс]: http://www.vmr.gov.ua. 
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пріоритетності потреб та інтересів людей з урахуванням соціально-

економічних особливостей розвитку суспільства. Завдяки програмі 

зайнятості населення м. Вінниці відбулися заходи щодо стабілізації 

ситуації на ринку праці м. Вінниці, та розширилася сфера прикладання 

праці за рахунок створення робочих місць із забезпеченням зайнятості на 

них громадян, у тому числі на підприємствах, установах та організаціях 

міста з правом юридичної особи та фізичними особами з правом найму 

робочої сили. 

 

 

 

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Григорович В., студент 

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту 

  

На даний час персонал в Україні та у світі є головним ланцюгом 

виробничого процесу на виробництві. Зараз світ має дуже багато 

новітніх технологій та інноваційних ідей, які виробляються кожний 

день, але вони не такі ефективні та й не приносять максимальної користі 

і вигоди без високоефективної роботи, а також хорошої підготовки для 

певних використань усіх людських ресурсів.  

Управляти персоналом є найскладнішим процесом у людстві, адже 

люди наділені багатим розумом , а також здатністю швидко мислити. 

Люди постійно розвиваються і розвивають свої стосунки для того, щоб 

вплинути на продуктивність праці на підприємстві. 

У цей момент найголовнішою проблемою, з якою потрібно кожний 

день зустрічатися при управлінні персоналом для керівника, – це підбір 

та формування найкращих кадрів для роботи на підприємстві, а для 

цього потрібен персонал зі швидким мисленням. 

Головна робота для керівника на виробництві – це ефективність 

праці працівників і збереження хорошого клімату в колективі. 

Головним фактором для керівника, щоб успішно використовувати 

людські ресурси на свою користь та користь компанії, є захист усіх прав 

працівників на виробництві, а також забезпечення дотримання головних 

правил при формуванні й стабілізації людських ресурсів.  

Щоб досягнути цієї мети, першим кроком є підбір персоналу. На 

підприємстві є небагато ефективних підходів до підбору персоналу: 

самостійний пошук персоналу, звернення до служб зайнятості.  

Кожна державна та приватна організація використовує різні методи 

та шляхи прийняття на роботу. Наприклад, щоб взяти на роботу керівник 

виробництва проводить багато різних тестів із працівниками, які хочуть 
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працювати на його підприємстві
1
. 

Керівнику потрібно створити належні стосунки між його 

персоналом, які будуть найефективнішими в роботі компанії.  

Для людей, які працюють на підприємстві, потрібно створити такі 

умови, щоб кожна людина, яка в команді керівника, працювала кожний 

день із сумлінням та віддавала всі свої сили на процвітання компанії. 

Керівник повинен використовувати різні методи та заохочення в 

роботі з підлеглими, такі як: обіди за рахунок підприємства, надання 

безкоштовних путівок та ін. 

Управлінцю також потрібно поцікавитись задоволеністю кожного 

працівника своєю роботою. Найкраще підходить такий спосіб як бесіди, 

які можуть бути груповими та індивідуальними. Цей метод важливий 

для працівників
2
. Використання даного методу допомагає вирішенню 

психологічних проблем у колективі. 

Новітня система управління персоналом завжди має бути 

направлена на конкурентність підприємства і його вихід на великий 

рівень прибутку. 

Сьогодні фахівці вважають головним успіхом на підприємстві -

людські ресурси, тому їхня важливість зростає щодня і вкладати в них 

стає вигіднішим, і призводить до виживання підприємства
3
. Тому 

керівники вкладають інвестиції в людський капітал – основне джерело 

прибутку. 

Щоб управляти людськими ресурсами треба мати цілеспрямовану 

діяльність керівників, менеджерів, яка має певну розробку принципів та 

стратегій управління. Виходить, що основою управління працівниками є 

використання людських ресурсів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Парімал Чандра Бісвас. Управління персоналом на іноземних підприємства в Україні // 

Маркетинг в Україні. – 2008. - №3. – С. 36-39. 
2
 Ядворька О. Оцінка персоналу в системі ефективного управління // Економіка та 

держава. – 2009. - №1. – С. 60-63. 
3
 Лазаренко Л. Особливості сучасного управління людськими ресурсами // Персонал. – 

2009. 
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ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 
Дорош І.С., студентка 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  

 

На сьогоднішній день бізнес став сферою виживання для багатьох 

великих та малих підприємств, адже кожного дня конкуренція між ними 

зростає. Тому, важливо акцентувати свою увагу менеджерам, і 

безумовно власникам на конкурентноспроможність своєї фірми в 

контексті її іміджу, для того щоб привернути більше уваги покупців, 

клієнтів. 

З вище наведеного і виступає актуальність даного питання, яке 

безперервно розвивається у ринковому середовищі, адже іде цілком 

серйозна боротьба за безумовну зацікавленість кожного покупця, що 

вплине на майбутні прибутки, і одночасно з цим сформує престиж імені 

фірми. Тому, окрім фінансово-економічних цілей та завдань, потрібно 

визначити та сформувати досконалий ті цілісний імідж підприємства. 

Під іміджем фірми варто розуміти демонстративно сформований 

портрет підприємcтва на ринку, що уособлює у собі повну 

характеристику та переваги тієї чи іншої продукції, а також показує її 

комерційну політику. Старанно обдуманий та розрахований імідж 

створює похвальний образ у клієнтів.  

Як трактує Шморгун Л.Г., створення іміджу є справою 

стратегічного проекту постійної роботи фірми. ЇЇ привабливий імідж 

може діяти багато років, а також тримати установу за будь-яких 

непередбачливих випадків. Згідно цього, при формуванні іміджу варто 

брати за основу ті поняття і матеріальні об'єкти, що асоціюються в 

споживачів із цінностями життя, що є довготривалими
1
. 

Отже, з вище наведеної інформації, можна трактувати, що для 

отримання сильного іміджу компанія мусить докласти великих зусиль 

для його формування. З основних засобів формування іміджу варто 

акцентувати свою увагу на рекламу та PR у Інтернеті, адже, у сучасному 

світі гаджети, та світова павутина стали невід‟ємною частиною нашаого 

життя, і навіть відноситься до первинних потреб людства, так як їжа, 

вода та житло. І саме там люди отримують та шукають найбільше 

інформації, що їх цікавить. Тому, важливим для фірми є розуміння того, 

не треба відкидати даний аспект на другий план. Якщо підприємство 

                                                 
1 Менеджмент організацій: Навч. посіб. / Л.Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с. – 

(Вища освіта ХХІ століття). 
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подасть інформацію про себе оперативно в правильний час, та головне в 

зручній і зрозумілій формі, це вже дасть певний результат. Важливо не 

забувати про художній дизайн веб-представництва фірми, адже він 

формує у покупця її візуальний образ.  

Розглянувши засоби формування іміджу фірми, ми повинні 

розуміти, що усе це базується на такій науці, як психологія людини. 

Взагалі маркетинг, це частина психології, адже саме добре вивчена 

поведінка, потреби, запити, інтереси, смаки, і цей список практично 

необмежений, людини допоможуть сформувати «правильний» імідж 

своєї компанії, який зацікавить будь якого споживача, і не тільки. Тому, 

перший та основний крок для формування іміджу, це наука про психіку 

людини, без цих знань у вас нічого не вийде, незважаючи на те, що план, 

ідеї, і усе інше зроблено ідеально, воно рухне без понять про людину, як 

індивідуум. 

Що стосується внутрішнього іміджу, то це передусім психологічне 

сприйняття і ставлення до підприємства її працівників, власників, які 

складають внутрішнє середовище фірми. Важливо розуміти власнику 

підприємства, що внутрішній імідж такий же важливий, як і зовнішній, 

адже саме працівники, які самоідентифікуються з фірмою, активні у 

своїй роботі, повністю віддаються спільній справі, прагнуть до 

підвищення своєї компетенції, таким чином виражають її як сильну, 

професійну та надійну організацію, тобто формують позитивне зовнішнє 

середовище. 

Важливо зазначити, що співробітники підприємства є вагомими 

інформаторами потенційних клієнтів про її внутрішню атмосферу і 

реальну роботу. Через другорядні канали, а саме через несподіваних 

співрозмовників, колег, друзів чи просто знайомих можна дізнатися 

достатньо багато інформації про фірму, і створити або змінити думку 

про неї. Саме тому внутрішній імідж є одним з найважливіших факторів, 

що впливають на зовнішній образ фірми. Таким чином, зовнішній імідж 

фірми, який є підтверджений позитивними відгуками преси, клієнтів і 

так далі, слугує підвищенню впевненості в колективі і якості 

внутрішнього іміджу фірми в цілому
1
. 

Я вважаю, що й корпоративно соціальна відповідальність формує 

певний імідж підприємства, адже це зв‟язок із споживачами, 

постачальниками, партенарми, працівниками у компанії, громадкістю, 

владою і т.п. І чим більші такі зв‟язки, тим кращі відгуки та 

популярність фірми. Якщо компанія просуває свій бренд перед усіма 

                                                 
1 Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - К.: Лібра, 

2004. - 712 с. 
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такими способами, захищаючи навколишнє середовище, співпрацюючи з 

іншими компаніями, задовільняючи бажання споживачів та працівників, 

то це забезпечить їй успіх та процвітання на довгий термін. 

Успіх сучасного підприємства та ефективна її діяльність багато в 

чому залежить від згуртованості персоналу, довірчих, зацікавлених 

відносин між керівництвом і співробітниками, від надійності 

вертикальних і горизонтальних зв'язків. Тому, піклуючись про зовнішній 

імідж фірми, її внутрішній імідж необхідно розглядати як важливу 

складову перших. Вкладати кошти в зовнішній PR і не піклуватися про 

внутрішній - це, щонайменше, марна трата грошей. 

Отже, з усього викладеного матеріалу мною була сформувала така 

фразу: «Людина - це ядро компанії, і як ця компанія себе представить, 

так це ядро буде функціонувати з нею та збагачувати її ресурси». 
 

 

 

MODELS OF MATERIAL AND FINANCIAL RESOURCES 

INVENTORY MANAGEMENT IN CORPORATE LOGISTICS 

SYSTEM 
Iryna Diachuk,PhD,  

The East European University of Economics and Management 

 

Logistics system of financial management of the company considers 

financial, material and information flows as the core components of a unified 

logistics flow of the company. The goal of the system of finance logisticsis 

subordinated to the main objective of the operation of the corporation. The 

main aim of the corporation as a commercial organization is profit-making 

and its subsequent distribution among membersof the corporation. We agree 

with V. Kovalev
1
, that from the perspective of achieving the main objective of 

the company functioning, namely, ensuring long- term profitability, the cash 

flowis of paramount importance.  

In a broad economic sense, corporate logistics system is characterized by 

cash inflows and outflows. Usually the cash flow is associated with a certain 

logistics operation. In some cases it is advisable to consider a set of logistics 

operations. Among the components of cash flow are incomes, expenditures, 

profit, payments, etc. From a long term perspective, companies should aim for 

excess of inflows over outflows as positive cash flow indicates an increase in 

the company‟s economic potential.  

Cash flows in the corporate logistics system are:  

                                                 
1 Blank, I. A. (2004). Financial management (2nded.). Kiev: Elga, Nika-Tsentr. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 274 

the basis of a system of clearing and settlements between economic 

entities;  

the basis for inventory management guidelines;  

the basis for the calculation of the feasibility of investment into working 

capital of the corporation;  

means of dividend policy of the corporation;  

criteria for evaluating the efficiency of the corporation logistics system.  

Logistics financial flow is a distribution of financial resources withinthe 

system of finance logistics of the corporation. Moreover, financial flows are 

linked to the material, service and information flows.  

In the domestic literature cash balance management models were 

considered by I. Blanc
1
, V. Bocharov

2
, V. Burlachkov

3
, V. Kovalev

4
, 

V. Kunin
5
, O. Likhacheva

6
, V. Slepova and E. Lisitsyna

7
, E. Stoyanova

8
, 

E. Tikhomirov
9
. These authors considered only the Baumol-Tobin and Miller-

Orr models, nevertheless they neither explained those models in detail nor 

compared them with physical resources inventory management models. 

Despite the differences in the calculation of the optimal values of cash 

and material resources the models have some similarities shown in table 1. 

For example, the Baumol-Tobin model used in financial management is 

similar to the Wilson model used to calculate the optimal order quantity in 

supply chains.  

Now that the analysis of cash balance management models has been 

carried out, we may come to the conclusion that logistics models can be 

applied not only to the physical resources management, but also to calculate 

the optimal cash balance of the corporation. 
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Table 1. Formulas for calculating optimal value of the cash balance 

and various optimal order quantity models 

No 
Name of the 

model 

Formula for calculating optimal 

value of the cash balance 

Name of optimal order quantity 

model in supply chains 

1 
The Baumol-

Tobin model Copt =  
Wilson EOQ model 

2 

The line of 

credit (LOC) 

model 

Copt = , 

where 

M=  

Backorder Case 

3 
The Miller-Orr 

model 

Copt= Cmin+  

and 

Copt= Cmin+  

Lost Sales Case 

 

Analysis of material and financial resources management models allows 

us to explore various options of interactions between material and financial 

flows during financing logistics activities of the company.  

 

 

 

КОНФОРМІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

ФЕНОМЕН У КОЛЕКТИВІ 
Ларіонова В.В., викладач 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Крім формування групових структур, процеси розвитку малої групи 

супроводжуються проявом ряду групових соціально-психологічних 

феноменів, які виступають параметрами або характеристиками розвитку, 

функціонування та життєдіяльності малої групи. До числа основних 

явищ подібного роду більшість психологів відносить соціально-

психологічний клімат групи, групову згуртованість, феномени 

конформізму та групового тиску, вплив меншостей і лідерство. 
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Особливості взаємодії індивіда і групи як основних елементів 

соціальної структури – одна з найбільш складних проблем психології та 

соціології
1
. 

Умови, в яких воно відбувається, його характер і специфіка, а також 

вплив, що індивід відчуває на собі, стали предметом наукового інтересу. 

Далеко не завжди людина, що відстоює власну позицію, в силах 

протистояти впливу соціуму. Кожен член суспільства в тій чи іншій мірі 

залежить від соціальної системи і підпорядковується її вимогам заради 

задоволення власних потреб. Питання про те, які механізми лежать в 

основі змін поведінки людини в групі стало привертати все більшу увагу 

псиологів та соціологів в другій половині ХХ ст., коли заговорили про 

нове соціальне явище – конформізм. 

Конформізм як соціальний феномен, а також об'єктивні причини, 

що є його основою, були предметом аналізу Е. Фромма, Р. Маркузе, 

П. Тилліха. Конформізм як феномен великих соціальних груп розглядали 

Р. Тард, Д. В. Ольшанський, С. Московічі, як атрибут тоталітаризму – 

Т. Адорно, М. Хоркхаймер і ін. В соціології Р. Мертона конформність 

отримує статус цінності, яка сприяє соціальній мобільності. Прагматизм 

бачить у конформізмі основу продуктивних дій, пов'язуючи його зі 

звичкою усвідомлення людиною користі дій. В. С. Кон, Р. М. Андрєєва 

та інші соціальні психологи бачили в конформізмі необхідний аспект 

соціалізації особистості, а роль конформізму як однієї з умов адаптації 

розглядали Т. Шибутані, А. Маслоу та ін.
2
 

В історичному плані явище конформізму в соціальній психології 

було відкрито американським психологом С. Ашем (1951). У його 

знаменитих експериментах з підставною групою випробувані повинні 

були порівняти і оцінити довжину ліній, зображених на запропонованих 

картках. В контрольних дослідах при індивідуальному виконанні 

завдання не викликало у випробовуваних яких-небудь труднощів. У ході 

експерименту всі учасники, крім одного («наївного суб'єкта»), виступали 

помічниками експериментатора і за попередньою домовленістю з ним 

давали завідомо неправильні відповіді. «Наївний суб'єкт» цього не знав і 

виконував завдання останнім. У ході експериментів було виявлено, що 

близько 30 % «наївних» випробовуваних давали слідом за групою 

помилкові відповіді, тобто демонстрували конформну поведінку. Після 

закінчення експериментів з його учасниками проводилося інтерв'ю з 

                                                 
1
 Конформизм и нонконформізм // Режим доступу: 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konformizm.html. 
2 Кидинов А. В. Межличностные отношения в контексте социально-динамической теории 

: моногр. / А. В. Кидинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 127 с. – С. 34. 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 277 

метою з'ясування їх суб'єктивних переживань. Більшість 

випробовуваних відзначали сильний психологічний тиск, який чинить 

думка більшості групи на їх власні оцінки
1
.  

Надалі експерименти з підставною групою неодноразово 

відтворювалися в різних модифікаціях. При цьому було виявлено, що за 

зовні схожою, «конформною» поведінкою можуть ховатися його 

варіанти, принципово різні за психологічними механізмами. Одні 

випробовувані, які дали неправильну відповідь, були щиро переконані в 

тому, що розв'язали задачу правильно. Таку поведінку можна пояснити 

ефектом групового навіювання, при якому вплив групи відбувається на 

несвідомому рівні. Інші відзначали, що були не згодні з думкою групи, 

але не відкрито висловили свою думку, щоб не вступати у відкриту 

конфронтацію з нею. В даному випадку можна говорити про зовнішній 

конформізм або пристосування. Нарешті, представники третьої групи 

«конформістів» говорили про те, що у них виникав сильний внутрішній 

конфлікт, пов'язаний з розбіжністю своєї думки і думки групи, але вони 

робили вибір на користь групи і були переконані в правильності 

групової думки. Цей тип поведінки згодом став позначатися як 

внутрішня конформність або власне конформність. Іншими словами, 

конформність виникає там і тоді, де і коли фіксується наявність 

внутрішнього конфлікту між думкою індивіда і думкою групи і 

подолання цього конфлікту на користь групи
2
. 

Часто конформізм визначається як підпорядкування індивіда 

груповому впливу, що також не зовсім коректно. Ці поняття схожі в 

тому, що поведінка людини змінюється під реальним або уявним тиском 

з боку інших людей. Однак означені феномени мають і суттєві 

відмінності. Дж. Левін і Б. Жданюк відзначають, що конформізм і 

підпорядкування відрізняються джерелом соціального впливу: у разі 

конформізму воно виходить від групи, рівної за статусом індивіда, 

причому соціальна рівноцінність суб'єктів може бути як реальною, так і 

уявною. У разі підпорядкування воно виходить у вигляді наказу від 

наділеної владою авторитету, володіє великим соціальним статусом. 

Впливаючи на індивіда, він переслідує певну мету, тому виконання дій 

завжди контролюється, і в разі непокори до людини застосовується той 

                                                 
1 Холодовская А. В. Некоторые социально-психологические механизмы формирования 

конформизма / А. В. Холодовская // Вестник Брянского государственного технического 

университета. – 2009. – № 1. – С. 113–118. – С. 113. 
2 Московичи С. Социальная психология / С. Московичи. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 

592 с. – С. 66. 
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чи інший вид санкцій. При конформізмі ніякого контролю чи покарання 

не спостерігається
1
. 

Отже, таким чином, конформізм являє собою особливий феномен 

суспільного життя, що відрізняється від інших соціальних явищ, і 

виступає як невід'ємна частина взаємодії індивіда і групи. Вивчення 

конформістських форм поведінки має значення не тільки на 

мікросоціальному рівні, але і в рамках більш широкого соціального 

контексту, коли мова йде про глобальні процеси, що роблять вплив на 

всі суспільні сфери. Незважаючи на численні теоретичні і 

експериментальні дослідження, в наукових колах немає єдиної точки 

зору щодо природи і сутності даного феномена, соціальних інструментів 

і механізмів, які мають найбільший вплив на розвиток конформізму при 

різних обставинах. У зв'язку з цим дана проблема потребує подальшого 

вивчення і глибокого аналізу з метою мінімізації негативних наслідків 

прояву конформізму та посилення його позитивного впливу на процеси 

взаємодії індивіда і групи. 

 

 

 

ЕФЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
Катасонов А., старший викладач  

Лавренко С., студент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

В теорії менеджменту існує термін «Ефекти в організаційній 

культурі». При діагностиці будь-якої організації використовують два 

види організаційної культури – сильну і слабку. Наявність слабкої 

організаційної культури буде свідчити про застій або про занепад, про 

відсутність конкурентоспроможності. І навпаки, сильна організаційна 

культура буде індикатором «благополуччя», здатності організації до 

розвитку. Тому виникає запитання: за якими показниками це можна 

визначити? В розробках провідних теоретиків і практиків управління вид 

організаційної поведінки визначають за трьома показниками: фінанси, 

виробництво, психологія:  

фінансові показники – зростання прибутку; 

виробничі показники – підвищення продуктивності, інновації 

продуктів і послуг, адекватна адаптація до навколишнього середовища; 

                                                 
1 Холодовская А. В. Конформизм современного общества, его виды и особенности 
проявления / А. В. Холодовская // Вестник Брянского государственного технического 

университета. – 2010. – № 3. – С. 112–122. – С. 112. 
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психологічні показники: лояльність персоналу, високий ступінь 

задоволення роботою, висока самооцінка персоналу, відсутність 

напруженості між керівниками різних рівнів ієрархії, відсутність 

симптомів стресу у працівників. 

Однак, перераховані вище ефекти сильної організаційної культури 

не описують організаційну культуру повністю і не можуть бути прямими 

критеріями «сили/слабкості» культури, що існує в організації.  

Як можна бачити, серед показників є як матеріальна, раціональна 

частина, так і нематеріальна, ірраціональна частина, що містить у собі не 

тільки психологічні показники стану персоналу, але й, наприклад, 

інновацію продуктів і послуг. 

З метою визначення і характеристики інструментів зміни 

організаційної культури можна розглянути практику зміни 

організаційної культури через призму моделі Шейна. Управлінський 

досвід показує, що найчастіше зміни організаційної культури, передусім 

проводиться на першому рівні, оскільки тут зрозуміло, що і як слід 

робити. Наприклад, не було письмової історії організації – можна 

створити. 

Прямолінійна корекція організаційної культури через другий рівень 

моделі Шейна є досить складним завданням. Мета управлінського 

впливу на даному рівні – формування загального бачення місії 

організації, її цілей і шляхів стратегічного розвитку. Інструментами для 

цього служать усі можливі корпоративні заходи (спортивні змагання, 

виїзди за місто, тренінги и т.д.) 

Найскладніший рівень для впливу – третій.  Архетипи, засновані на 

національній культурі, практично не підлягають зміні. Домогтися цих 

змін можна тільки заміною носіїв національної культури. Як один із 

прикладів можна навести той, що саме із цієї причини транснаціональні 

компанії, виходячи на нові національні ринки, надсилають для 

управління компанією експертів. І тільки через кілька років, коли 

основні цінності і норми вже сформовані, на верхній управлінський 

рівень призначають місцевих менеджерів. 

Треба зауважити, що з організаційною культурою тісно 

пов‟язуються такі поняття, як «моральний клімат організації» та 

«моральний дух». Якісний склад організаційного клімату визначається 

кількома факторами, основними з яких є: усвідомлення особистої 

відповідальності кожного працівника за роботу, взаємодія керівника і 

підлеглих в щоденній роботі, дієві форми заохочування співробітників, 

відкрите визнання конфліктів, що виникають та способи їх регулювання. 

Моральний клімат організації безпосередньо впливає на плинність 
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кадрів. Зрозуміло, що в теплій, сприятливій атмосфері працівники, як 

правило, отримуючи моральне задоволення від роботи, намагаються  

зберегти її. Такий клімат є соціально привабливим і саме в ньому 

спостерігається найбільша віддача працівників. 

Надзвичайно важливим для здорового клімату в колективі є рівень 

довіри між співробітниками. Кожен працівник має бути переконаним у 

достовірності та точності інформації, яку він отримує; вірити у те, що 

його шанують як особистість та поважають за його внесок у спільну 

справу. Тому очевидно, що згуртованість та високий моральний дух 

колективу виникають лише в атмосфері довіри та підтримки, 

взаєморозуміння та взаємодопомоги.  

Дуже важливого значення набуває взаємодія організаційних та 

індивідуальних цінностей. Це пояснюється тим, що успіх організації 

залежить від управлінського вміння добиватися від службовців такої 

поведінки, яка відповідає цінностям організації. Треба зазначити, що 

індивідуальні цінності створюють проблеми в організації лише тоді, 

коли вони породжують таку поведінку співробітників, яка вступає в 

конфлікт з вимогами, що випливають із цінностей організації. 

Організація апелює до індивідуальних цінностей як до стимулів, що 

спонукають співробітників поводити себе відповідно до правил 

організаційної культури. Розглянемо список індивідуальних цінностей-

стимулів, запропонований Честером Барнардом: 

матеріальні стимули; 

можливості для визнання, отримання винагород, завоювання 

престижу і особистого впливу; 

бажані фізичні умови праці: чистота, спокійна обстановка або 

окремий кабінет; 

гордість за свою майстерність, можливості допомогти сім‟ї чи 

іншим людям, патріотизм; 

особистий комфорт і задоволення відносинами з колегами 

відповідність звичному способу дій, поглядам, тобто обізнаність із 

звичками та стереотипами поведінки, прийнятими в організації, і згода з 

ними; 

почуття співпричетності до великих і важливих подій в організації. 

Матеріальні стимули, очевидно, не є найважливішими для 

службовців. Працівники можуть існувати ніби поруч з організацією, 

якщо, отримуючи лише матеріальні винагороди, вони не отримують 

морального задоволення, і якщо культура організації не спонукає їх до 

ефективності та творчості в роботі. 
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КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МОТИВАЦІЇ І РОЗВИТКУ 

ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Козловська С.Г., старший викладач 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Коучинг (англ. Coaching) - метод консалтингу та тренінгу, в процесі 

якого людина, яку називають «коуч», допомагає учневі досягти якоїсь 

життєвої або професійної мети. 

Коучинг можна розглядати з різних точок зору: як мистецтво, 

функція, процес, стиль управління, метод розвитку особистості, 

комунікація, метод управління. 

Коучинг як мистецтво розглядається як взаємодія коуча і клієнта 

для отримання результату. При цьому найкращий результат досягається 

тоді, коли можливо найбільш повне розкриття потенціалів як клієнта так 

і коуча, причому наголос робиться саме на мистецтві застосування цього 

знання в конкретних реальних ситуаціях. 

Коли ми розглядаємо коучинг як функцію, на перший план 

виходить важливість в діяльності коуча конкретних дій: глибинно 

слухати і розуміти картину світу клієнта. Завдяки глибинному слуханню 

коуч здатний бачити всі аспекти запиту клієнта і задавати уточнюючі 

питання, здатні привести до найкращого результату. 

При розгляді коучингу як процесу особлива увага звертається на 

послідовність дій в коучинговій сесії, яка призводить до досягнення 

найкращого результату. Різні школи коучингу пропонують різні 

алгоритми процесу, але об'єднує їх те, що підсумком будь-якої 

коучингової сесії є конкретний результат. 

Якщо говорити про коучинг, як про інтелектуальну технології, то 

коучинг надає відмінну можливість структурувати процес розумової 

праці, реалізувати в процесі дослідження ряд наукових підходів, таких 

як, системний, історичний, структурний. При цьому коучинг грає в 

цьому процесі інтегруючу роль. 

Останнім часом коучинг набуває все більшої популярності як стиль 

управління, коли коучингові технології входять у повсякденну 

управлінську діяльність керівника. Це дозволяє створювати середовище, 

в якому максимально розкривається потенціал персоналу і зростає його 

внутрішня мотивація до роботи. 

Коучинг можна розглядати також як метод розвитку особистості, 

оскільки він стимулює розвиток усвідомленості по відношенню не 

тільки до цілей, а й до всіх робочих процесів, сприяє розкриттю і 

найбільш повному застосуванню унікальних особистих якостей кожного 

співробітника, що дає можливість ефективної ротації персоналу. 
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В якості методу управління, тобто, способу здійснення 

управлінської діяльності, що застосовується для постановки і досягнення 

цілей, коучинг володіє всіма необхідними атрибутами. Коучинг сприяє 

визначенню цілей, дозволяє прийняти найбільш ефективне рішення і при 

цьому зробити це досить швидко, тобто, прискорити процес прийняття 

управлінського рішення, а відповідно, і зробити процес управління 

більш ефективним. 

Існує безліч напрямків підвищення ефективності діяльності 

персоналу. Для цього можна вибирати різні шляхи і способи 

вдосконалення, але, як відомо, нововведення в організації найчастіше 

супроводжуються досить великими витратами ресурсів, але при цьому 

не дають ніяких гарантій. Тому в умовах кризових тенденцій і 

обмеженості як матеріальних, так і тимчасових ресурсів, необхідно 

визначити напрями досягнення найбільших результатів в найкоротші 

терміни з оптимальними витратами. 

Для вирішення цього завдання необхідно визначити, від чого 

залежить ефективність діяльності співробітників, а також виявити 

напрями вдосконалення цієї діяльності. 

Трудові ресурси і їх можливості постійно досліджуються з метою 

створення умов і ситуацій, що дозволяють максимально задовольняти 

потреби персоналу і при цьому стимулювати прояв типу поведінки, яка 

буде сприяти досягненню цілей компанії. 

Тобто, кожен керівник сприяє зростанню мотивації свого 

персоналу. При цьому слід зазначити, що на перший план виходять 

індивідуальні здібності кожного співробітника, оскільки сукупний 

результат діяльності компанії безпосередньо залежить від здатності 

кожного її члена. Таким чином, ступінь розкриття внутрішнього 

потенціалу співробітників компанії впливає на можливість підвищення її 

ефективності. 

Коучинг є інструментом управління і мотивації, який сприяє як 

розвитку окремих співробітників і відділів, так і розвитку організації в 

цілому. 

Впровадження коучингу в організацію приносить користь як самій 

компанії, так і співробітникам, які отримують підтримку власної 

ініціативи, більшу самостійність, усвідомлення можливостей свого 

подальшого розвитку, що є ключовими факторами для росту мотивації. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Коханій І.О., студентка 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Управління маркетинговою діяльністю є важливим аспектом 

розвитку аграрного підприємства. Ефективні управлінські методи 

маркетингової діяльності забезпечують зростання рівня 

конкурентоспроможності підприємства, вихід з новими видами товарів 

на зовнішні та внутрішні ринки, збільшення прибутковості. Управління 

маркетинговою діяльністю в аграрних підприємствах потребує 

досконалого вивчення та виконання певних функцій, пов‟язаних із 

ринком, потребами клієнтів, доставкою товарів, їх цінами, комунікацією 

зі споживачами тощо. 

В основі ефективного ведення сільськогосподарського виробництва 

лежать сучасні підходи й методи господарювання, тому неможливо в 

ринкових умовах здійснювати господарську діяльність без відповідним 

чином організованих маркетингових заходів. Сільське господарство 

характеризується певним рівнем ризику, який можна зменшити за 

допомогою побудови раціональної структури управління маркетинговою 

діяльністю в аграрному підприємстві. 

Основним змістом маркетингового підходу до даної проблеми є 

вивчення структури товарного ринку, рівня виробництва продукції і 

послуг, а також прийняття рішень про форми і методи розвитку 

конкурентного середовища на даному ринку
1
. 

У процесі формування організаційної бази маркетингової діяльності 

на підприємстві необхідно послідовно вирішити такі питання: хто і в 

якому обсязі повинен виконувати функції маркетингової діяльності, 

тобто яким має бути розподіл функцій між власними підрозділами 

підприємства і зовнішніми дослідниками; як маркетингова діяльність 

має «вписуватись» в організаційну структуру підприємства, тобто яка 

підпорядкованість відділу маркетингової діяльності та як він пов‟язаний 

і взаємодіє з іншими підрозділами; якою повинна бути організація 

власне відділу маркетингової діяльності, тобто які структурні одиниці і з 

якими функціями слід створювати в рамках відділу маркетингової 

діяльності. 

В умовах поширення кризових явищ на сучасному етапі розвитку 

економіки України актуальною стає проблема формування раціональної 

                                                 
1
 Рогач С.М. Економіка і підприємництво, менеджмент / С.М. Рогач, Т.А. Гуцул, 

В.А. Ткачук та ін.. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 714 с. 
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структури маркетингу в аграрних підприємствах. Формування та 

оптимізація маркетингової структури в сільськогосподарських 

підприємствах отримала особливу значимість та важливість, оскільки 

ринкові відносини дедалі більше стають основними чинниками 

регулювання виробництва сільськогосподарської продукції. Створення 

маркетингових структурних одиниць має базуватися на засадах 

комплексності, системності та раціоналізації організаційних підходів. На 

практиці формування маркетингової структури базується на створенні 

маркетингового відділу або служби, що існуватиме на основі органічних 

взаємозв‟язків з іншими підрозділами підприємства. 

Маркетингові дослідження сільськогосподарських підприємств 

дозволяють розробити стратегії для окремих сегментів ринку на підставі 

даних про кон‟юнктуру кожного окремого ринку; встановити фінансові 

цілі на підставі прогнозу продажної ціни товару; розробити стратегію 

комунікації та заходи щодо просування товару на ринки, встановити 

перспективні цілі та розробити стратегію розвитку аграрного 

підприємства. 

Для отримання максимального ефекту від маркетингової діяльності 

у сільськогосподарських підприємствах рекомендується здійснити 

реорганізацію існуючих структурних одиниць, які виконують в 

підприємстві ті чи інші маркетингові функції, і створити нові, 

організація яких базувалася б на принципах орієнтації на ринок і 

споживача. 

Маркетингова діяльність у сільськогосподарських підприємствах 

повинна забезпечити: надійну, достовірну і своєчасну інформацію про 

кон‟юнктуру ринку, структуру та динаміку конкретного попиту, смаки й 

уподобання покупців, цінову ситуацію, тобто інформацію про зовнішні 

умови функціонування аграрного підприємства. Така інформація має 

дати відповіді сільськогосподарському підприємству, яку продукцію 

виробляти, в якій кількості та де і кому вигідніше реалізувати вироблену 

продукцію
1
. 

Саме тому в сучасних умовах важливого значення набуває 

необхідність створення служби маркетингу на сільськогосподарських 

підприємствах, основними завданнями якої має бути: комплексне 

вивчення ринку і перспектив його розвитку, пристосування виробництва 

до вимог споживача; вивчення діяльності конкурентів, стратегії і 

тактики їхнього впливу на покупців (реклама, цінова політика, інші 

                                                 
1 Гогуля О. П. Становлення маркетингу у ринковій трансформації сільського 

господарства / О. П. Гогуля // Економіка АПК. - 2002. - № 5. - С.110-114. 
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методи конкурентної боротьби); чітка організація виробництва, 

залучення до неї науково-дослідних установ. 

Формування служби маркетингу має здійснюватися на основі 

розробленого алгоритму: аналіз існуючої структури управління 

підприємства, в тому числі структурних елементів, які займаються 

маркетинговою діяльністю; розробка та побудова структури управління 

маркетингом; підбір спеціалістів з маркетингу необхідної кваліфікації; 

розподіл обов‟язків, прав та відповідальності в системі управління 

маркетингом; створення умов для результативної роботи співробітників 

маркетингових підрозділів; організація ефективної взаємодії служби 

маркетингу з іншими відділами
1
. 

Проаналізувавши сучасний стан управління маркетинговою 

діяльності на сільськогосподарських підприємствах, нами було виявлено 

низку проблем, які потребують негайного вирішення та полягають у: 

необхідності постійного моніторингу конкурентів; постійній потребі 

вдосконалення та підвищення якості сільськогосподарської продукції; 

розробці нового асортименту товарів і вдосконаленні вже існуючих; 

потребі у вивченні та діяльності нових сегментів ринку; підвищенні 

ефективності рекламної діяльності та просуванні товарів; постійному 

розвитку і розширенні каналів розподілу; необхідності володіння 

маркетинговою інформацією щодо основних чинників, які визначають 

комерційний успіх аграрного підприємства. 

 

 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ 

ВИМОГАМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
Лисенко О.М., к.пед.н., доцент 

Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького 

 

У ринкових умовах організації і підприємства України все частіше 

впроваджують одразу кілька систем менеджменту на відповідність 

вимогам міжнародних стандартів: ISO 9001 – система управління якістю, 

ISO 14001 – система екологічного управління, OHSAS 18001 – система 

управління гігієною та безпекою праці й інші. Такі системи отримали 

назву інтегрованих систем менеджменту. У тому разі, якщо система 

                                                 
1 Скібіцький О. М., Матвеев В. В., Скібіцька Л. І. Організація бізнесу. Менеджмент 

підприємницької діяльності. Навч. посібник / За редакцією Л. І. Скібіцької - К.: Кондор, 

2011. 
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управління якістю впроваджена раніше, інші системи можуть бути 

інтегровані в неї, оскільки вони розроблені за єдиним принципом і 

сумісні одна з одною. Однак одночасна розробка і впровадження кількох 

систем допоможе значно спростити процеси сертифікації, ресертифікації 

і внутрішніх аудитів. 

Перш ніж інтегрувати систему менеджменту, підприємству 

потрібно визначити пріоритетні цілі своєї діяльності. Приймаючи таке 

рішення, керівник підприємства повинен враховувати його вплив на 

досягнення поставлених цілей, зокрема стосовно фінансового 

становища, якості, кадрів, навколишнього середовища тощо. Для 

вирішення цих завдань ІСМ має враховувати інтереси всіх зацікавлених 

сторін організації. Краще розуміння очікувань зацікавлених сторін може 

бути забезпечено за допомогою внутрішнього аналізу фахівцями 

організації. При цьому кожна організація визначає для себе цілі, що 

відображають її місію і систему цінностей. 

Для промислових підприємств доцільно інтегрувати систему 

управління гігієною і безпекою праці згідно з вимогами ДСТУ OHSAS 

18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги». 

Застосування цього стандарту в управлінській практиці допоможе 

підприємствам звести до мінімуму або й навіть повністю виключити 

професійні захворювання на виробництві, нещасні випадки, зокрема зі 

смертельними наслідками. 

Всі системи управління умовно поділяються на прості і складні. 

Прості – це системи управління якістю, складні – системи менеджменту, 

які інтегруються до стандартів іншої сфери відповідальності, наприклад 

екології, менеджменту безпеки праці, соціальної відповідальності та/або 

інформаційної безпеки. 

Міжнародна практика свідчить, що більш прийнятною є адитивна 

модель інтегрування систем менеджменту, хоча й вимагає більше часу 

на впровадження. Тому детальніше розглянемо саме механізм розробки 

інтегрованої системи адитивним способом. 

Розпочинати доцільно з впровадження системи менеджменту за 

вимогами ISO 9001. Очевидно, що під час розробки інтегрованої системи 

менеджменту потрібно мати на увазі, що в організації буде 

функціонувати одна система менеджменту, а не кілька незалежних 

систем. Тому для інтеграції систем управління різними специфічними 

сферами (інформаційною безпекою, екологією, охороною праці тощо), 

передусім потрібно побудувати певну базову систему. 

Розробка системи управління якістю має стати основою і 

необхідною умовою для побудови інтегрованої системи менеджменту, 
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де вимоги спеціальних стандартів будуть додатковими до вимог ISO 

9001. 

Серед практик менеджменту, впроваджених в нову версію 

стандарту ISO 9001:2015, значна роль належить управлінню ризиками. 

Нова структура стандарту гармонізована з іншими стандартами, такими 

як ISO 14001:2015 та ISO 45001 (чинний OHSAS 18001), що полегшить 

інтеграцію різних систем менеджменту. 

Сертифікована і впроваджена ІСМ дозволяє максимально 

оптимізувати, контролювати й адекватно оцінювати всі виробничі 

процеси підприємства за зручною і простою схемою. Це позитивно 

впливає не лише на контрольовані процеси, а й на діяльність 

підприємства загалом. 

На етапі впровадження важливо досягти, щоб розроблена 

інтегрована система запрацювала і ввійшла в режим стабільного 

функціонування. При цьому першочергову роль починає відігравати 

самоперевірка (внутрішній аудит). Його головною метою стає оцінка 

ступеня практичного виконання вимог, визначених і задокументованих в 

інтегрованій системі. Для вирішення цього завдання потрібно 

адаптувати рекомендації ISO 19011 до всієї діяльності, що охоплюється 

інтегрованою системою менеджменту. 

Для того, щоб відповідати законодавчим та ринковим вимогам, 

займати лідерські позиції українські підприємства впроваджують кілька 

систем менеджменту на основі міжнародних стандартів – ISO 9001, 

HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001 й інші. Інтегрована система 

менеджменту стає ефективним інструментом для розвитку бізнесу, 

дозволяє підприємству успішно працювати на ринку, гуртує всі 

зацікавлені сторони навколо єдиної мети, і в підсумку – компанія 

ефективно функціонує в жорсткому конкурентному середовищі. 

 

 

 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТОВАРУ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ 
Луценко Н.О., ст. викладач  

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту 

 

Конкурентоспроможність товару визначається сукупністю тільки 

тих його властивостей, що становлять інтерес для споживача, 

забезпечують задоволення даної потреби і визначаються спроможністю 
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продукції бути проданою на конкретному ринку, у максимально 

можливому обсязі і без збитків для виробника
1
. 

Некоректно ототожнювати конкурентоспроможність з рівнем якості 

та технічним рівнем продукції. Конкурентоспроможність товару 

визначається на відміну від якості сукупністю тих конкретних 

властивостей, що становлять явний інтерес для даного покупця і 

забезпечують задоволення даної конкретної потреби – інші 

характеристики до уваги не беруться. Тому іноді товар з більш високим 

рівнем якості може бути менш конкурентоспроможним. 

З позиції якості порівнюються лише однорідні товари, а з позиції 

оцінки конкурентоспроможності, де за базу береться конкретна потреба, 

можливі зіставлення і неоднорідних товарів, якщо вони надають інші 

можливості та способи задоволення однієї і тієї ж потреби. 

Конкурентоспроможність – поняття відносне, яке чітко 

співвідноситься з конкретним ринком і часом продажу. Визначення 

конкурентоспроможності продукції може вестися безупинно і 

систематично, з обов„язковим врахуванням фаз життєвого циклу 

продукції. 

Визначення конкурентоспроможності передбачає участь двох груп 

показників: якісних та вартісних. При виборі їх треба враховувати, що 

конкурентоспроможність визначається тільки тими показниками, які 

представляють інтерес для конкретного споживача. Особливу увагу слід 

приділяти регламентуючим чинникам, які обумовлюють можливість 

реалізації продукції на конкретному ринку. 

Оскільки перевищення за окремими показниками норм, стандартів, 

технічних регламентів, потреб законодавства не може розглядатися як 

перевага того чи іншого товару, то оцінка показників може обмежитись 

тестом на доречність або недоречність їх оцінки за якісними та 

вартісними показниками конкурентоспроможності. 

Якісні показники конкурентоспроможності характеризуються 

властивостями товару, завдяки яким він задовольняє визначену потребу. 

Вартісні показники характеризують витрати споживача на 

задоволення його потреб шляхом даної продукції. Вартісні показники 

складаються з витрат на купівлю (продажна ціна) та витрат на 

експлуатацію виробу в період строку його корисної дії: ремонт, 

технологічне обслуговування, купівля запчастин та ін. 

В цілому ж загальна сума цих витрат виступає для споживача як 

                                                 
1
 Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації 

//Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В.Белінська та ін. – К.:НІСД. – 2005. - с. 8-9. – С.8. 
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ціна задоволення потреби (ціна споживання)
1
. 

Щоб оцінити конкурентоспроможність товару, необхідно вирішити 

широке коло питань і насамперед отримати об„єктивну інформацію про 

ті ринки, де вже реалізується чи пропонується збувати товар, про його 

конкурентів. 

На закінчення зважується питання, чи відповідає в даний момент 

вироблена продукція по технічному рівні і якості вимогам кінцевих 

споживачів, і оцінюється конкурентоспроможність її в результаті 

комплексного дослідження ринку. 

При виборі шляхів підвищення конкурентоспроможності товару 

нерідко буває дуже своєчасним рішення не про запуск нового, не про 

зняття з виробництва морально застарілого, а про модифікацію товару. 

Рішення про модифікацію товару приймається з метою задоволення 

особливих вимог покупців для одержання більшого прибутку. 

Безперечним є і розвиток такого напрямку підвищення 

конкурентоспроможності товару як своєчасне надання комплексу 

послуг, зв„язаних зі збутом і використанням машин, устаткуванням та 

іншої промислової продукції, які б забезпечували їхню постійну 

готовність до високоефективної експлуатації, тобто сервісне 

обслуговування. При вмілій організації сервіс є вирішальним чинником 

підвищення конкурентоспроможності товару, тому що ціни на запасні 

частини в 1,5-2 рази нижче, ніж ціни на комплектуючі, які 

використовуються у виробництві
2
. 

Управління конкурентоспроможністю продукції підприємством 

включає в себе не лише надання товару певних споживчих 

характеристик чи застосування певної цінової стратегії. Важливими тут є 

врахувати особливості того сегменту споживчого ринку, на який фірма 

планує вийти із своєю продукцією чи застосувати певне маркетингове 

рішення, адже це є ключовим моментом для вибору оптимальної 

конкурентної стратегії для підприємства. 

Також важливим для підприємства при підвищенні 

конкурентоспроможності його продукції є політика утримання існуючих 

та збільшення потенційних конкурентних переваг. Важливим тут є 

спрогнозувати майбутні показники, які є бажаними для компанії, для 

того, щоб порівняти їх із кінцевими результатами та встановити межі 

відхилень. Після цього відповідно компанія повинна проаналізувати 

                                                 
1
 Корінєв Л.В. Урахування конкурентоспроможності продукції в процесі ціноутворення// 

Вісник економічної науки України. – 2008. - №2. – С.85-88. – С.86. 
2
 Іваненко С.В. Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах // 

Менеджмент виробництва. – № 61(27). – 03.06.2010. - С.209-213. – С.211.  
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отримані дані та прийняти певні заходи щодо вдосконалення процесів 

виробництва та збуту продукції
1
. 

Конкурентні переваги підприємства є факторами, які безпосередньо 

впливають та підвищують конкурентоспроможність його продукції, 

впливаючи на її якість та собівартість.  

Таким чином, можемо зробити висновки про те, що існує велика 

кількість методів, за домопогою яких, можна підвищити рівень 

конкурентоспроможності товарів компанії-виробника, при цьому 

важливим є враховувати якісні та вартісні показники 

конкурентоспроможності продуктів. Основними шляхами її підвищення 

є модифікація товарів, їхнє удосконалення, розширення комплексу 

послуг, які супроводжують продукцію, застосування різноманітних 

методів просування на ринку, тощо. 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ – 

ОСНОВА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 
Недилько Т.В., преподаватель высшей категории 

Харьковский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

 

Успешное руководство предприятием и деятельностью его 

персонала определяется деловыми и межличностными отношениями. 

Психологический климат может усиливать или снижать 

производительною деятельность людей. Поэтому одним из условий 

успешной деятельности группы (организации) является состояние 

межличностных отношений, где на одном полюсе – конфликтная 

ситуация, которая дезориентирует группу, ухудшает деятельность 

организации. 

Социально-психологический климат – качественный аспект 

межличностных отношений, который проявляется в совокупности 

внутренних (психологических) условий, которые способствуют или 

мешают производительной общей деятельности и всестороннему 

развитию личности. 

Качество и производительность труда в коллективе зависит не 

только от организации деятельности, оснащенности и условий труда, но 

и от уровня развития группы, а также межличностных отношений, 

                                                 
1
 Селівестрова Л.С. Методика оцінювання конкурентоспроможності 

продукції//Актуальні проблеми економіки. – К.:Національна Академія Управління. - №8 

(86). – 2008. – С.120-123. – С.121. 
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психологической совместимости, объединенности, стиля управления. 

Часто высокие результаты обеспечивают товарищеская взаимопомощь, 

дружелюбие, взаимовыручка, положительные эмоции, простота в 

отношениях. 

Морально-психологический настрой коллектива проявляется в 

отношениях, которые формируются на основе объективных и 

субъективных связей между людьми. Только непосредственные 

контакты и связи между работниками приобретают эмоциональную 

окраску, которая определяется ценностными ориентациями, моральными 

нормами, личными интересами. Эмоциональный настрой является 

следствием развития психических состояний в трудовой деятельности, 

которые возникают не под влиянием условий и особенностей 

деятельности, а под влиянием межличностных отношений. 

Итак, социально-психологический климат определяется как 

состояние межличностных отношений, которые изменяются в процессе 

продуктивной деятельности. Динамика этих изменений обусловлена 

материально-техническими, организационно-управленческими 

условиями, а также межличностными отношениями. Что касается 

организационно-управленческих условий, то они непосредственно 

связаны с морально-психологическим климатом, поскольку социальное 

регулирование межличностных взаимоотношений происходит через 

систему производственных отношений, которые базируются на 

административно-правовых положениях предприятия. 

Морально-психологический климат напрямую связан с 

конфликтом. 

Во время конфликтов изменяется система отношений и ценностей, 

восприятие реальности, происходит резкий выброс негативных эмоций. 

Его участники проявляют повышенную подозрительность, нервозность, 

допускают несвойственные себе действия. Неквалифицированные 

действия руководителя, затягивание конфликта могут способствовать 

появлению неврозов, болезненных состояний, исчезновению 

нормальных отношений между людьми. 

Для управления конфликтною ситуацией руководитель должен 

знать психологический механизм, источники и причины возникновения 

и динамику развития конфликта, предвидеть его развертывание и 

поведение участников, умело выбрать стратегию и тактику своего 

поведения. 

Попытка избежать конфликта, когда он уже назрел, может 

способствовать снижению эффективности труда, ухудшению морально-

психологического климата в коллективе и, даже, привести к серьезным 
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последствиям. Согласно исследованиям по причине конфликтов теряется 

до 15% рабочего времени на производстве, что значительно сказывается 

на производительности труда рабочих предприятия. 
 

 
 

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ФИЛИАЛОМ БАНКА: 

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Okulicz-Kozaryn Walery, Dr.hab, МВА, профессор 

Bączyk Paweł, Sośniak Magdalena, Weintrit Aneta, студенты 

Академия Я.Длугоша в Ченстохове, Польша 
 

Цель исследования – составить для банков идеальную модель 

директора филиала и дополнительного офиса. Данная цель вытекает из 

факта, что юридические лица получают банковские услуги, прежде 

всего, в филиалах и дополнительных офисах крупных и средних банков. 

То есть, директора филиалов и доп.офисов (далее - директор филиала 

банка) являются самой массовой группой руководителей в банковской 

сфере. От их компетенций, от качества их работы, в большой степени, 

зависит финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

клиентов. 

Методы исследования. В настоящем исследовании компетенции 

директора филиала банка оценены на основе совокупного мнения 

клиентов банков. 

Исследование выполнено в Польше в 2016-2017 гг. в рамках: 

- научного гранта «Инновации в управлении и администрировании» 

(номер DS/WFH/6141/2016), Польша, при поддержке Международной 

научной группы (Беларусь, Польша, Сербия, Россия, Украина); 

- научного Гранта «Формирование и совершенствование механизма 

устойчивого развития экономических систем», хозрасчетный научно-

исследовательский проект (номер государственной регистрации 

0114U006192), Украина; 

- научного Гранта «Проблемы занятости и регулирования трудовых 

отношений в отраслях экономики», хозрасчетный научно-

исследовательский проект (номер государственной регистрации 

0114U006190), Украина. 

Основными методами исследования были анкетирование и 
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статистическая обработка анкет
1
. Исследование выполнялось в 3 этапа. 

На первом этапе (сентябрь 2016 г.) были выполнена оценка 

ситуации и поставлена цель исследования. 

На втором этапе (октябрь-декабрь 2016 г.) выполнено 

анкетирование. Характеристика респондентов приведена в табл. 1. 

Таблица 1. Общая характеристика респондентов, Польша 

Характеристика респондентов Кол-во Примечание 

1. Работники системы управления, которые 

работают в реальном секторе экономики и 

имеют опыт банковского обслуживания в 

качестве юр. лиц. 

15 

Жители Силезкого 

воеводства 

2. Работники администрации публичной, 

имеющие теоретические знания и реальное 

представление о работе системы управления и 

имеющие опыт получения банковских услуг. 

25 

Жители Силезкого 

воеводства и 

Лодзьского воеводства 

3. Студенты магистратуры, прошедшие практику 

в органах государственной власти, знающие 

теорию управления и имеющие представление о 

работе системы управления. Имеют опыт 

получения банковских услуг. 

28 

«Администрация», 

очное обучение в 

Академии им. 

Я.Длугоша. 

Жители Силезкого 

воеводства. 

 

Анкета включала 33 компетенции - их разделили на 3 группы в 

соответствии с образовательными стандартами ЕС
2
: персональные; 

социальные; знания и умения в профессиональной сфере. 

На третьем этапе (январь-февраль 2017 г.) были выполнена 

статистическая обработка анкет, проанализированы полученные 

результаты и сформулировано заключение.  

Окончательные итоги статистической обработки сведены в табл.2. 

Компетенции, выделенные курсивом можно не относить к числу высоко 

рейтинговых компетенций. Таким образом, в каждой группе 

компетенций осталось по три самых важных компетенции. 

Полученные результаты являются реальным научным фактом, 

который следует учитывать в системе обеспечения 

предпринимательской деятельности через качество обслуживания со 

стороны банковских учреждений (не только в Польше). 

 

 

                                                 
1 BUS_9641_Business_Statistics_5M. Конспект лекций для Программы «Masters of Business 
Administration». - USA. Kingston University. 2009. - 106 p. 
2 Карта предмета [Электронный ресурс]. http://www.ajd.czest.pl (01.10.2016). 
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Таблица 2. Компетенции идеального директора филиала банка 

№ Компетенция Группа 1 Группа 2 Группа 3 Среднее 

Компетенции персональные 

1 Лидерство 1 1 1 1,00 

2 Ответственность 2 4 2 2,67 

3 Любовь к управлению 6 2 3 3,67 

 Креативность 5 3 8,5 5,5 

Компетенции социальные 

1 Управление временем 1 2 2 1,67 

2 Концентрация на главном 7 1 1 3,00 

3 Умение работать по плану 4 3 3 3,33 

 Умение выполнить задачу в срок 2 9 7 6,00 

 Умение довести начатое до 

конца 
3 10 5 6,00 

Компетенции «знания и умения в профессиональной сфере» 

1 Теория управления 1 1 1 1,00 

2 Маркетинг 4 3 2 3,00 

3 Знание деталей направления 

своей работы 
5 2 4 3,67 

 Теория мотивации 2 4 7 4,33 

 Право 6 5 3 4,67 

 

С помощью анализа мнения клиентов, составлена идеальная модель 

директора филиала банка, которая включает компетенции:  

1) лидерство, ответственность, любовь к управленческой 

деятельности; 

2) умение управлять временем, концентрация на главных вопросах, 

умение работать по плану; 

3) знание теории управления, маркетинга и специфики своей 

работы. 

Данные компетенции, по мнению клиентов, способствуют 

финансовому обеспечению предпринимательской деятельности. 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ 
Пашикян І.С., Шутова Д.М., студентки 

Університет митної справи та фінансів 
 

В умовах економічної нестабільності та гострої нестачі фінансових 

ресурсів розробка та реалізація масштабних довгострокових 

інвестиційних проектів на засадах проектного фінансування набуває 
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особливої актуальності. Коли у компанії є можливість здійснення 

потенційно прибуткового проекту, що однак є ризиковим, то перед 

керівництвом постає проблема не тільки залучення фінансування для 

проекту, а й організації процесу управління ризиками проекту. 

Досягнення обох цілей можливо при застосуванні методу проектного 

фінансування.  

Суттю будь-якої схеми проектного фінансування є виявлення всіх 

ключових ризиків, пов‟язаних з проектом і розподіл цих ризиків між 

сторонами, що беруть участь у проекті. Без ретельного аналізу цих 

ризиків з самого початку у сторін не буде чіткого розуміння того, які 

обов‟язки вони можуть прийняти у зв‟язку з проектом і відповідно вони 

не зможуть вчасно розглянути відповідні заходи з пом‟якшення ризику у 

відповідний час
1
. 

Діяльність з управління ризиками охоплює такі основні напрямки: 

ідентифікацію (виявлення) ризику, його оцінювання, вибір методу та 

засобів (інструментів) управління ризиком, запобігання, контролювання, 

фінансування ризику, оцінювання результатів. Перші два напрями 

прийнято називати аналізом ризику. При цьому ідентифікація ризику 

належить до якісного аналізу, а оцінювання ризику – до кількісного. 

Важливим є вибір методу й інструментів управління ризиком. 

Відомі чотири основні методи управління ризиками: скасування, 

запобігання та контролювання, страхування та поглинання ризиків. 

Скасування ризику означає відмову від певної діяльності чи таку 

істотну (радикальну) її трансформацію, у результаті якої ризик зникає. 

Запобігання та контролювання ризику – це ефективна організація 

проектної діяльності, тобто, коли її учасники мають змогу ефективно 

впливати на чинники ризику і зменшувати можливість настання 

несприятливої події. Контролювання ризику полягає в реалізації 

комплексу заходів, спрямованих на мінімізацію збитків після настання 

несприятливої події. Страхування ризику передбачає зменшення збитків 

від діяльності за рахунок фінансової компенсації зі спеціальних 

страхових фондів. Поглинання ризику – це такий спосіб діяльності, коли 

при матеріалізації ризику збитки повністю несе його учасник (учасники). 

Цей метод управління ризиками застосовують тоді, коли можливість 

ризику невелика чи збитки в разі його настання неістотно впливають на 

учасників проектної діяльності. 

У межах вибраного методу використовуються конкретні 

                                                 
1 Кузяк Д. О. Роль проектного фінансування в управлінні проектними ризиками / Д.О. Кузяк 
// ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана». - 2010. - № 9-

10. - С. 41-46. 
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інструменти. 

Науковець Науменкова стверджує, що достатньо актуальними для 

вітчизняної практики проектного фінансування є використання таких 

інструментів, як сек‟юритизація кредитів з наступною реалізацією 

відповідних активів, хеджування проектних ризиків третьою стороною, 

запровадження концесійних угод, надання субординованих кредитів як 

доповнення до основних , запровадження тендерних та конкурсних 

процедур закупівель з використанням попереднього депонування коштів 

учасників
1
. 

Загалом сек‟юритизація – процес, за допомогою якого об‟єднані в 

пули активи, що генерують грошові кошти, конвертуються у цінні 

папери, які часто мають інвестиційний рейтинг і можуть продаватися 

інвесторам. При сек‟юритизації цінні папери структуровані таким 

чином, що виплати за ними здійснюються здебільшого за рахунок 

грошових коштів, які надходять від активів, а не за рахунок продавця. 

Виокремлюють два типи сек‟юритизації: традиційну і синтетичну. 

Головна відмінність між ними полягає в тому, чи здійснюється продаж 

відповідних активів.  

Також одним із важливих ефективних методів зниження проектних 

ризиків шляхом перенесення частини ризику є використання реальних 

опціонів. 

Реальний опціон – це індивідуальний умовний форвардний 

контракт, який становить інтерес лише для його учасників і дає право 

покупцеві опціону в разі настання певних умов провести закріплені 

контрактом заходи. На відміну від ринкового, цей опціон не є цінним 

папером. Хеджування ризиків за допомогою реальних опціонів має на 

меті послаблення впливу небажаних чинників ризику або, навпаки, 

отримання вигоди. Реальний опціон допускає витрати покупця на його 

оплату шляхом виплати опціонної премії. Якщо несприятлива ситуація 

(умови виконання реального опціону) не настає, то зазначені витрати не 

принесуть жодних вигід покупцеві. В іншому випадку покупець опціону 

може вжити заходи, що дадуть змогу знизити ризики зміни цін, 

процентних ставок та ін., а також заходи, пов‟язані зі сприятливим 

розвитком ринкової кон‟юнктури. 

Реальний опціон на дострокове припинення виконання проекту – 

призначений для зменшення збитків у разі песимістичного сценарію 

розвитку проекту. Відповідно до умов цього опціону проектна компанія 

                                                 
1 Науменкова С. В. Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні / 
С.В. Науменкова, Л. Ю. Гавриш // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики. - 2013. - Вип. 1. - С. 214-222. 
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може продати створені згідно з проектом активи іншій стороні за 

заздалегідь обумовленою ціною. Опціони на тимчасове припинення 

виконання проекту та забезпечення продовження його виконання – 

дають змогу, з одного боку, знизити збитки внаслідок припинення 

фінансування при настанні песимістичного сценарію розвитку проекту, а 

з другого – розвивати проект надалі при сприятливій кон‟юнктурі.  

Опціони на виконання зобов‟язань – контракти щодо забезпечення 

додаткових джерел фінансування проекту у разі здійснення 

сприятливого сценарію розвитку. До них також можна віднести опціони, 

пов‟язані з укладенням контрактів із контрагентами, наприклад угоди, 

що передбачають при настанні певних умов передачу частини робіт 

стороннім організаціям. 

Отже, на сучасному етапі трансформації економічної системи 

набувають дедалі більшого значення інструменти сек‟юритизації, тобто 

кредитні деривативи, а до найефективніших інструментів управління 

ризиками належать кредитні свопи та кредитні ноти. Такі фінансові 

інструменти дають інвесторам можливість диверсифікувати кредитні 

ризики, а кредитним ринкам перерозподілити ризик між 

компетентнішими учасниками ринку
1
. 

 

 

 

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ 

ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Пухальська Я.П., к.е.н., доцент  

Хмельницький національний університет 

 

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств 

своєчасної реакції на зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі. 

Мінливість зовнішнього середовища обумовлює необхідність 

використання стратегічного підходу в управлінні збутом. Однак, в 

управлінні збутом в умовах ринкової економіки недостатньо 

використовувати лише інструменти стратегічного менеджменту. Ринок 

вимагає маркетингового підходу до управління всіма сферами діяльності 

підприємства, у тому числі збутом. 

В умовах ринкової економіки України підвищується роль 

підприємств як суб‟єктів ринкових відносин. У рамках цих відносин 

                                                 
1 Овсянникова Я. О. Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-
приватного партнерства / Я. О. Овсянникова // Наукові праці НДФІ. - 2015. - Вип. 1. - С. 

36-48. 
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відбуваються принципові зміни їхньої економічної поведінки, основу 

якої складає збутова діяльність. 

Сучасні умови господарювання, які характеризуються загостренням 

конкурентної боротьби, мінливістю макроекономічних показників, 

зростанням вимог споживачів до якості товарів і обслуговування, 

вимагають від підприємств пошуку нових механізмів управління збутом, 

що забезпечить торговельним підприємствам довгострокову міцну 

позицію на ринку. 

В будь-якій системі управління збутом необхідно враховувати 

ключові фактори успіху, до яких відноситься цільовий ринок, 

асортиментна політика, збутовий персонал, заходи мерчендайзингу і від 

яких залежить позиція підприємства на ринку і результативність 

збутової діяльності
1
. 

Цільовий ринок – ключовий фактор успіху збутової діяльності 

підприємства в ринковій економіці. В умовах жорсткої конкуренції 

успішність стратегічного управління збутом залежить, насамперед, від 

клієнтурної політики підприємства. 

Важливим елементом діяльності кожного підприємства є 

організація руху товару і продажу. В сучасному маркетингу під 

плануванням руху товару розуміється систематичне ухвалення планово-

управлінських рішень щодо вибору каналу розподілу, передачі власності 

на товар споживачу і здійснення операцій. 

Фірма здійснює комплекс заходів, пов'язаних з селекцією каналів 

руху товару, зокрема групує канали, визначає критерії їх вибору 

відповідно до загальної концепції маркетингу фірми, здійснює 

остаточний вибір каналів на основі економічної оцінки кожного варіанту 

руху товару тощо. 

У процесі обґрунтовування та вибору каналу схеми збуту товару 

підприємство повинно враховувати зміни характеристик споживачів 

(рівня доходів, розмірів середньої покупки, ступеня концентрації 

(густина) споживацьких сегментів) тощо та моделі конкурентної 

боротьби (рівень концентрації виробництва; стратегію і тактику 

продажів, оптимізацію товарного асортименту, взаємовідношення в 

системі збуту). 

З урахуванням приведених чинників керівництво підприємства 

повинне відповідально відноситися до вибору посередників, оцінюючи 

затрати, пов'язані з організацією власної збутової мережі, і порівнюючи 

їх з витратами по збуту клієнтів-посередників. 

                                                 
1.Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів / 

О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К. : Знання-Прес, 2004. – С. 105-111. 
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Ключовими факторами успіху підприємства на ринку є також 

уміння утримувати покупців і залучати нових.  

Ключовим фактором успіху підприємства у сфері збуту є 

асортиментна політика. Глибина, широта і гармонічність асортименту 

товарів часто визначають вибір покупцем певного торговельного 

підприємства для здійснення купівлі (особливо це стосується економних 

покупців, для яких асортимент товарів поряд з рівнем цін є вирішальним 

фактором здійснення купівлі). Велике значення при цьому має 

класифікація покупців навіть за такими характеристиками, як стиль 

життя покупця, його вподобання стосовно форми і якості упаковки, 

форми використання товарів. 

Забезпечення широкого вибору товарів, які враховують специфіку 

потреб покупців є важливою умовою задоволення їх попиту. Для 

постійних покупців підприємства важливу роль грає також стійкість 

асортименту, яка гарантує постійну можливість здійснення купівлі
1
. 

У стратегічному управлінні персонал розглядається як джерело 

успіху підприємства, тому збутовий персонал є одним з ключових 

факторів успіху підприємства у сфері збуту. Визначальні фактори 

успішної роботи збутового персоналу поділяються на дві категорії: 

взаємодія у процесі купівлі і використання стратегії переконання. довіра, 

що сприймається. Високий ступінь довіри у сполученні з відповідною 

формою наполегливості ведуть до більш позитивних результатів у 

переговорах. 

Спроможність збутового персоналу завоювати довіру покупців та 

успішно завершити процес переговорів визначається чотирма 

перемінними: 

- знання та досвід, що сприймаються. Спроможність збутового 

персоналу бути переконливим залежить від того, наскільки досвідченим 

його сприймає покупець; 

- знання про покупця. Знаючий збутовий персонал здатний 

описати і класифікувати різні типи покупців, включаючи їх особливості, 

мотиви і поведінку. Він володіє інформацією про типові ситуації 

продажу, яка може бути основою для прийняття рішень у схожій 

ситуації; 

- пристосовність. Складна структура пізнання покупця пов‟язана 

з умінням збутового персоналу адаптуватися до ситуації. 

                                                 
1
 Митрохіна Ю.П. Аналіз повноти використання методів збуту як показника якості 

процедури збуту / Ю.П. Митрохіна // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх 
вирішення : міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовт. 2007р. : тези доп. – Донецьк : 

ДонДУЕТ, 2007. – Т. ІІ. – С. 155–158. 
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Однак і сам виробник повинен враховувати потреби та можливості 

збутового персоналу: 

- з врахуванням змін чітко визначати посадові обов‟язки на всіх 

рівнях; 

- забезпечити простоту ситуації з точки зору робітників збуту; 

- долучати до роботи працівників всіх рівнів і враховувати думку 

збутового персоналу; 

- здійснювати оцінку робочого навантаження на всіх рівнях; 

- мотивувати та стимулювати роботу збутового персоналу; 

- вдосконалити процес найму працівників з метою залучення 

кадрів з високим потенціалом; 

- розробити навчальні програми щодо підвищення кваліфікації 

робітників та врахування реалій ринку. 

Також до ключових факторів успіху у сфері збуту слід віднести 

заходи мерчендайзингу: 

- Зручність розташування підприємства і торговельних секцій. 

Місце розташування може сприйматись покупцями як з точки зору 

відстані, так і з точки зору часу і зручності, при чому фактори часу і 

зручності є більш важливими, ніж реальне розташування підприємства
1
. 

- Використання прогресивних методів продажу. При наявності у 

продажу необхідних товарів сутність основних вимог покупців полягає у 

тому, щоб з максимальною зручністю і мінімальними витратами часу 

здійснити купівлю
2
. 

- Гнучка цінова політика підприємства. Велике значення у 

визначенні місця ціни у перевагах покупців має характер самих 

покупців. Деякі сегменти покупців на перше місце ставлять зручність 

здійснення купівлі (апатичні покупці), інші – престижність підприємства 

(персоніфіковані покупці). Для цих сегментів ціна може бути значимим 

фактором, але не вирішальним. При цьому когнітивна обробка 

інформації, тобто те, як покупець сприймає ціну, важливіше за дійсну 

ціну. 

- Надання широкого асортименту додаткових послуг. Перелік 

                                                 
1
 Митрохіна Ю.П. Дослідження цільового ринку як етап стратегічного маркетингового 

управління збутом / Ю.П. Митрохіна // Сучасні наукові дослідження – 2006 : міжнар. 
наук.-практ. конф., 20-28 лют. 2006р. : тези доп. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 

2006. – Т. 24 : Економічні науки. – С. 39–43. 
2
 Митрохіна Ю.П. Аналіз повноти використання методів збуту як показника якості 

процедури збуту / Ю.П. Митрохіна // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх 
вирішення : міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовт. 2007р. : тези доп. – Донецьк : 

ДонДУЕТ, 2007. – Т. ІІ. – С. 155–158. 
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послуг залежить від типу торговельного підприємства і очікувань 

покупців (особливо це стосується персоніфікованих і етичних покупців). 

Зручне устаткування для самообслуговування, простота процедури 

повернення товару, доставка, кредитування і загальний рівень сервісу 

здатні позитивно впливати на образ торговельного підприємства в очах 

покупців.  

- Внутрішньомагазинна реклама і рекламні матеріали у місцях 

продажу товарів. Внутрішньомагазинна реклама і рекламні матеріали у 

місцях продажу підвищують інформованість покупців, сприяють 

формуванню нових напрямків їх попиту і дозволяють економити час на 

здійснення купівлі.  

Економічне оцінювання як елемент системи управління збутовою 

діяльністю, що повинно базуватися на певній теоретичній концепції, а 

проводити його на підприємствах повинні відповідні організаційні 

структури. Таке оцінювання передбачає вирішення комплексу питань, 

пов‟язаних з вибором і обґрунтуванням стратегічного підходу в 

управлінні збутовою діяльністю; визначенням показників для 

контролювання збутової діяльності, оцінюванням впливу факторів 

мікросередовища на дієвість системи управління збутовою діяльністю.  

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
Семененко С., студент 

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту 
 

Аграрний сектор економіки України займає пріоритетне місце в 

розвитку народногосподарського комплексу країни. Стратегія і тактика 

реформ щодо подальшого розвитку агропромислового виробництва нині 

концентруються на трьох взаємопов‟язаних напрямках: формування 

ефективного господаря-власника; створення сприятливого економічного 

середовища на ринку; активного пошуку та реалізації внутрішніх 

резервів зростання обсягів виробництва, підвищення ефективності 

галузі. Головна мета цього процесу - розбудова конкурентоспроможного 

аграрного сектора економіки.  

В економічній науці розрізняють конкурентні переваги двох 

порядків: перші дозволяють зайняти нестабільну лідируючу позицію на 

ринку за рахунок використання дешевих ресурсів виробництва, другі 

забезпечують сталу конкурентоспроможність, зумовлену унікальною 

продукцією, сучасною технологію виробництва, працею висококласних 
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спеціалістів. Однак, переваги нижчого порядку, як правило, несталі і 

неспроможні забезпечити стабільні успіхи в боротьбі з конкурентами
1
. 

Сільськогосподарські підприємства орієнтуються, головним чином, 

на використання переваг першого порядку. Вони не можуть наймати 

висококласних спеціалістів і виплачувати їм високу заробітну плату. У 

сучасних умовах вони, як правило, нездатні до інноваційного розвитку й 

орієнтуються на раціональне використання вже наявних технічних 

засобів та технологій. 

У конкуренції високих результатів домагаються ті аграрні 

підприємства, що виробляють високоякісну продукцію, задовольняючи 

потреби споживачів. Удосконалення якості продукції істотно впливає на 

попит і прибутковість аграрних підприємств. 

Конкурентоспроможність можна визначити як здатність перемагати 

своїх конкурентів, поставляючи продукцію на даний ринок на 

довгостроковій і прибутковій основі з урахуванням юридичних та 

адміністративних обмежень
2
. 

У процесі реформування аграрного сектору економіки України 

здійснено глибокі структурні зміни – докорінно перебудовано земельні 

та майнові відносини, створено організаційно-правові структури 

ринкового спрямування на основі приватної власності на землю і майно. 

Сучасні економічні перетворення в агарному секторі країни мають 

незворотний характер, але водночас його нинішній соціально-

економічний стан, певна невизначеність результатів на перспективу 

вимагають переосмислення стратегічних напрямів здійснення аграрної 

політики, творчого підходу і переходу до нової методології 

господарювання на всіх агропромислових формуваннях, широкого 

пошуку альтернатив, глибоких наукових досліджень та сміливих 

експериментів і на цій основі – побудови нових моделей поведінки 

реформованих агропромислових формувань
3
. 

Господарська діяльність будь-якого виробника приречена на 

провал, якщо йому бракує знань про закономірності товаропросування, 

місткість ринку, активність конкурентів, стан попиту і пропозиції, зміни 

у потребах покупців, тощо. Інформація про стан економіки й 

ефективність ринкових механізмів – конкуренції, ціноутворення, попиту 

                                                 
1
 Губський Б.В. Аграрний ринок. / Губський Б.В. – К.: Нора-прінт, 2008. – 184 с. – С.116. 

2 Долинський В.П. Особливості та розвиток підприємництва в аграрних і агропереробних 

підприємствах / Долинський В.П., Долинський С.В.,ДяченкоІ.Б. - Економіка АПК. – 2009. – 
№2. – С.46-55. – С.48. 
3
 Брезвін А.І. Організаційно-методологічні засади інтеграції виробництва в АПК / Брезвін 

А.І. - Економіка АПК. – 2006. – №3. – С.15-17. – С.16. 
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і пропозиції, податків, грошей, та інших процесів помітно змінює 

порядок функціонування господарських систем. Така обізнаність дає 

можливість прогнозувати динаміку попиту і пропозиції, встановлювати 

зв‟язок між виниклими потребами і споживчими властивостями товарів, 

підвищувати якість та ефективність управлінських дій. Тому 

підприємству важливо мати мобільну систему вивчення ринку, яка б 

оперативно й адекватно реагувала на постійну зміну обставин, що 

обумовлюють напругу економічного життя і в кінцевому.  

Особливість сучасного етапу суспільного розвитку полягає у тому, 

що виробник повинен будувати свою виробничу політику, виходячи не з 

власних виробничих можливостей, а з потреб потенційних покупців. 

Орієнтація агробізнесу на успішне розв'язання ринкових завдань 

потребує інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору й 

адаптації його до ринкових умов. Водночас функціонування 

агропромислових формувань ринкової орієнтації в умовах вільної 

ринкової економіки і зв'язок їх із ринком диктують необхідність 

застосування чіткої економічно обґрунтованої системи маркетингу. Для 

українських товаровиробників проблема конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції і харчових продуктів постає особливо 

гостро у зв'язку з прагненням України вступити в ЄС і приєднатися до 

СОТ. Враховуючи це, питання організації маркетингу в системі 

формування продовольчого ринку є надзвичайно актуальним на 

сучасному етапі пореформеного розвитку аграрного сектора економіки й 

всього АПК. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства 

залежить від конкурентоспроможності продукції та підтриманні її у 

довгостроковому періоді. Це зумовлює необхідність забезпечення 

підприємства необхідними ресурсами та можливістю ефективно їх 

використовувати. Виробництво конкурентної продукції потребує 

систематичного кількісного вимірювання рівня її 

конкурентоспроможності, що формує об‟єктивну основу підтримання 

конкурентних переваг на ринку у довгостроковому періоді
1
. 

Високий рівень конкурентоспроможності підприємства може бути 

досягнутий лише у конкурентному середовищі, яке забезпечує 

ефективне функціонування ринку. Сукупність факторів, що визначають 

конкурентні відносини аграрних підприємств, які виробляють однорідну 

продукцію і мають одних і тих же споживачів, можна представити як 

                                                 
1
 Пасічник В. Г. Виробничий маркетинг: Навч.посіб. / Пасічник В.Г. – К., ЦУЛ, 2005. – 

213 с. – С.167. 
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конкурентне середовище. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності виробництва 

сільськогосподарської продукції підприємству необхідно комплексно і 

системно впроваджувати заходи, які забезпечать підвищення 

продуктивності корів, високу ефективність галузі та поліпшення якості 

молочної продукції. 
 

 
 

DEVELOPING FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF PROFESSIONAL LANGUAGE PROFICIENCY IN ECONOMIC 

DEPARTMENT 
Сушко З.М., доцент 

Купрікова С.В., к.п.н., доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  
 

A new socio-economic approach in Ukraine and the choice for entry into 

the European space put forward new demands for the job descriptions of 

future specialists in economics. Some qualities as professional activity in a 

foreign language in the environment, initiative in addressing nontraditional 

tasks and making decisions quickly, creativity, self-education, establishing 

business relations, are of particular importance. All this requires the 

ownership of future economists in foreign languages as means of intercultural 

communication providing for proper formation of foreign language 

communicative competence of future professionals of economic profile.  

In their studies many researches (N.Surah, A.Vetohov and others) 

defined intercultural communication as “face to face interactions and the 

exchange of cultural information amongst individuals of different countries”. 

They pointed out the growth in the international trade and increasing 

globalization which have made a great influence on the development of 

intercultural interaction. As a result there is a purposeful need in a meaningful 

holistic process of such training and conduct special studies to identify and 

substantiate pedagogical conditions, development special programs aimed at 

the formation of foreign language communicative competence.  

Analyzing the educational process in high economic school scientists 

have concluded that not enough attention paid to the problems of professional 

communicative competence in learning foreign languages. There are some 

barriers which prevent students from becoming fluent in English: fear of 

speaking, motivation to practice, embarrassed about making mistakes, 

speaking too slowly. The need to meet the challenges of process optimization 

training in the foreign language stimulates scientific research ways to solve 
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this problem. On the basis of scientists‟ investigations a common strategy for 

teaching foreign languages in higher education has developed. It involves the 

formation of professional foreign communicative competence of future 

professionals in economics which is defined as the willingness and capability 

to the acquisition of scientific knowledge professional communication in a 

foreign language. 

The general purpose of teaching and learning a foreign language in high 

school of economic profile is training future professionals for effective 

communication in their academic and professional environment. 

Communicative language competence should be formed for adequate 

behavior in real professional lives of future specialists. For example Surah 

subdivided intercultural competence into behavior skills, knowledge and 

traits
1
. Foreign language program is professionally-oriented and based on the 

professional skills needed for future career in economics and used to serve the 

professional needs. It focuses in the fast fluency and gives the regular practice 

that is needed to get to higher levels of English fluency. 

In academic or professional life future specialists need some following 

communicative abilities and skills as speaking, listening, writing and reading 

that define speech function: developing communicative competence in 

economics and business encouraging their cross-cultural awareness which can 

be implemented by students.  

The main professional communicative functions for the students of 

economic profile are: 1) motivation to action; 2) informing, argumentation, 

persuasion, prevention and decision of conflict situations; 3) the capability to 

listen and build a strategy of speech.  

The combination of communicative and cognitive approach contributes 

to the students' linguistic concept. Knowledge is understood as a type of 

mental representation perceived and treated verbal and nonverbal information. 

Professional foreign language competence is considered to be formed if the 

future specialist uses foreign language, expands his knowledge and 

experience
2
,
3
. Possession of a foreign language provides for active 

participation in interactive communication and promotes the development of 

cognitive functions of the students‟ psyche.  

                                                 
1
 Surah N.A. Foreign Language Professional Competence: Basic Principles and Components of 

the Learning Professionally Oriented Communicative Process / N.A. Surah // LSPU.– 2003. – № 

4 (60). – p. 190-192. 
2
 Nikolaeva S.U. Objectives of Teaching Foreign Languages in Terms of Competence Approach / 

S.U. Nikolaeva // Foreign Languages. – 2010. – № 2. – p. 11–17. 
3
 Vetohov A.M Psycho-Pedagogical Characteristics of Teaching Modern Methods of Foreign 

Language / A.M. Vetohov // Foreign Languages. – 2006. – № 1. – p. 25–29. 
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In conclusion it should be underlined that the problem of foreign 

language communicative competence of future economists is very vital 

nowadays. Professional foreign language communication is an important 

component of learning activities which stimulates the development of foreign 

language communicative competence of economic language proficiency. It 

allows broadening educational, scientific and economic space, where an 

economist‟s activity area isn‟t limited with a frontier of one state. For 

successful approach an experience exchange with foreign colleagues is also 

needed as an access to modern information about scientific and economic 

achievements and new technologies in the world economic policy, etc. 

Communicative competence provides an opportunity for positive shifts in 

knowledge, motivation, abilities and skills of students in economic-oriented 

application of foreign language. 
 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЧИННИКІВ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ БАНКУ 
Федорчук В.О., студентка 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
 

В наш час світ зазнає швидких змін, які не оминають жодного виду 

людської діяльності. Сьогодні це світ, де економічний розвиток та кризи 

постійно змінюються, де постійно відбуваються складні політично-

економічні процеси, а інновації на інформаційно-технологічному ринку 

породжують нові винаходи. Тому постає необхідність використання 

одного з найвагоміших інструментів впливу на ринок банківських 

послуг та формування іміджу банку – банківського маркетингу. 

Якщо раніше зусилля банкірів зосереджувалися на вирішення 

поточних завдань та перевага надавалася оперативному плануванню 

діяльності банку, то вже сьогодні розвиток банківської системи вимагає 

вирішення стратегічних завдань, які можуть гарантувати довгостроковий 

успіх банку. 

Досвід діяльності зарубіжних та вітчизняних банків довів, що в 

період нестабільності «виживають» тільки установи з відомим брендом, 

стійким іміджем та бездоганною репутацією, які протидіють кризовим 

коливанням
1
. Отже, для банків сприятливий імідж, який відображає 

сутність та зовнішні сторони банківської діяльності, стає метою тривалої 

                                                 
1
 Лютий О. І. Банківський маркетинг: підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2010. – 776 с. – С. 24. 
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та цілеспрямованої роботи. Ми вважаємо, що для покращення іміджу в 

довгостроковій перспективі, фахівці банку повинні бути орієнтовані на 

перспективне мислення, яке відображається у рекомендаціях Ф. Котлера:  

1. Необхідно ставити керівникам філій банку завдання такого 

характеру: допомагати клієнтам ставати багатшими. Тобто, мається на 

увазі те, що керівники повинні не тільки приймати від клієнтів вклади і 

видавати їм позички, але й навчати їх як краще заощаджувати, вкладати 

гроші та брати кредити. Потрібно, щоб у кожну філію банку надходила 

інформація, присвячена цим питанням, крім цього, періодично 

проводилися безкоштовні семінари для клієнтів. 

2. У деяких великих філіях банку слід створювати закриті клуби, до 

яких запрошувати тільки великих вкладників. Щокварталу проводити 

освітні та соціальні зустрічі. Це дасть можливість членам клубу 

зустрітися з фінансовими експертами. Тоді, у членів клубу не 

виникатиме думки змінити банк та втратити членство в клубі. 

3. Кращим клієнтам потрібно надавати більше пільг та привілеїв – 

для того, щоб їх утримати та надати стимул іншим для переходу в цю 

категорію
1
. 

Так, це потребує залучення значних фінансових коштів упродовж 

всього періоду реалізації кроків та й результат буде не одразу, проте 

формування позитивного іміджу банку – це теж певне виробництво 

продукту, яке займає багато часу і має свої особливості. Варто 

зазначити, що імідж, як продукт, є довгостроковою інвестицією, 

результат якої дасть про себе знати з часом. Отже, формування 

позитивного іміджу визначається як одна з найважливіших цілей 

діяльності банку, спрямованих на підвищення довіри суспільства до 

конкретного банку та до всієї банківської системи загалом. 

Цю думку можна підтвердити та проілюструвати дослідженням, яке 

проводилося в одному із відділень АТ «Ощадбанк» – одного з лідерів 

надання фінансових послуг населенню України. Для цього було опитано 

50 респондентів, яким ставили запитання, щодо мотивів користування 

послугами цього банку. Результати дослідження подано в таблиці 1.  

Згідно з даними таблиці 1, найбільші частки вагомості показників, а 

саме 19,2; 17,7 та 16.1 припадають на надійність банку, довіру до нього 

та репутацію. Ці показники цілком зрозумілі, оскільки надійність як і 

репутація, формуються із великими витратами матеріальних та 

нематеріальних ресурсів. Довіра до банку пояснюється процесом 

                                                 
1
 Котлер Ф. Маркетинг от А до Я : 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер / Ф. Котлер; пер. с англ. – 5-е вид. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 211 с. – С. 

126-127. 
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надання цінності клієнту у вигляді послуг. 

Таблиця 1. Мотиви користування послугами АТ «Ощадбанк» 
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Кількість 

відповідей, од. 
15 13 23 8 7 18 25 21 130 

Частка 

відповідей, % 
11,5 10 17,7 6,2 5,4 13,9 19,2 16,1 100 

Джерело: [складено автором] 
 

Таким чином, можна зробити висновок, що проведене дослідження 

дало змогу зрозуміти саме ті позитивні чинники комплексу маркетингу 

банку, що забезпечують довгостроковий позитивний імідж банку. Також 

варто зауважити, що разом зі своєю актуальністю та можливістю, ці 

чинники потребують залучення значних як матеріальних, так і 

нематеріальних ресурсів та врахування різноманітних особливостей, 

втілення яких покаже свій результат не одразу, а через певний проміжок 

часу. 
 

 

 

ДЕНЬГИ КАК СТОИМОСТНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ И 

ОПЛАТЫ ТРУДА 
Чичкань М.А., студентка 

Черновицкого торгово-экономического института 

Киевского национального торгово-экономического университета 

Колосов И.В., аспирант  

Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого 
 

Исследование феномена денег как экономической оценочной 

категории вызывает необходимость в тщательной дифференциации 

денег, как качества, «вещи в себе» (И. Кант)
1
 и денег, как экономической 

функции. В предлагаемом исследовании рассматривается вопрос о том, 

какова природа и роль денег, как стоимостной формы оценки и оплаты 

труда. Актуальность работы состоит в научном осознании значимости 

денег, как наиболее превосходной формы оценивания и оплаты труда, 

что, в конечном итоге, создает мировоззренческую концепцию, 

                                                 
1 Данильян О.Г. Філософія: підручник / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. – Х.: Право, 2015. – 

432 с. 
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направлению на преодоление бедности, повышение уровня жизни 

трудящихся и т.п. 

Для того, чтобы всесторонне рассмотреть предлагаемую тему 

исследования, следует определиться с понятием «труд». Вопросами 

определения дефиниции труда занимались выдающиеся экономисты, 

такие как: К. Маркс, А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл и т.п. Труд – это 

целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества
1
. Как видно из 

определения, специфическая его особенность заключается в 

«направленности на удовлетворение потребностей индивида и 

общества», т.е. в позитивной активности, а не в негативной социальной 

практике. 

Как экономическая категория труд представляет собой один из 

факторов производства.  

В то же время, следует уделить внимание понятию «деньги», чей 

объем куда обширнее, чем социально позитивная активность. 

Существует несколько вариантов их определения. Наиболее 

универсальный среди них, что, как нельзя лучше, раскрывает суть 

денег – специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, 

служащий мерой стоимости других товаров и услуг, а также средством 

обращения
2
. 

Возвращаясь к определению труда, следует выделить взаимосвязь с 

деньгами, где труд выступает в роли товара или услуги. Для 

установления данной связи приведем, как пример, анализ исследований 

Адама Смита. Основное положение, от которого отталкивается 

исследование А. Смита, гласит: источниками богатства нации является 

годичный продукт труда еѐ членов. Результаты труда тем значительнее, 

чем больше его производительность; последняя зависит от разделения 

труда; разделение труда в обществе вызывает потребность в обмене 

продуктов. Касаясь обмена, А. Смит переходит к понятию стоимости и, 

определив значение потребительной и меновой стоимости, обращается к 

вопросу о мериле стоимости и отвечает, что таким мерилом является 

труд, как не изменяющийся в своей собственной стоимости
3
. Исходя из 

                                                 
1 Труд. Энциклопедия социологии. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.inspp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=7. 
2 Труд. Энциклопедия социологии. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.inspp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=7. 
3 Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов» (краткое 

содержание). – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://rushist.com/index.php/historical-notes/2095-smit-priroda-i-prichiny-bogatstva-narodov-

kratkoe-soderzhanie. 

http://www.inspp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=7
http://www.inspp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=7
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позиции А. Смита, напрашивается вывод о том, что труду, как меновой и 

потребительной стоимости соответствует стабильность, неизменность, а 

значит – независимость от временного периода; социально-

географического, природно-климатического, технико-экономического 

фактора
1
. Также a constanta – это разделение труда, в зависимости от 

определенных критериев, которые в свою очередь уже зависят от 

вышеперечисленных факторов. 

В качестве критериев оптимизации могут выступать критерии 

социальной эффективности и критерии экономической эффективности, 

поэтому стоит проблема выбора приоритетов: что главное – обеспечение 

прежде всего экономического эффекта в ущерб социальному, либо 

наоборот
2
. 

В этом контексте следует обратить внимание на то определение 

оплаты труда, которое дает А. Смит. Он обосновал необходимость 

повышенной оплаты тех видов труда, которые требуют специальной 

подготовки. Более высоко, считал он, должен оплачиваться тяжелый и 

неприятный труд
3
. 

Вслед за Смитом и Рикардо, Карл Маркс изучал труд с точки зрения 

создания стоимости. Он рассматривал, какой труд, почему и как 

образует стоимость. Одно из противоречий, которое привело к гибели 

школу Рикардо: невозможность согласовать взаимный эквивалентный 

обмен овеществлѐнной стоимости на труд (в форме зарплаты) с 

рикардовским определением стоимости через труд. Заменив в товарном 

обмене категорию «труд» на «рабочую силу» (способность к труду), 

Маркс нашѐл решение этого противоречия
4
. 

Таким образом, К. Маркс осуществил некое подобие 

«коперниканского» переворота в экономике: когда труд стало 

невозможно согласовать со взаимным эквивалентный обмен 

овеществлѐнной стоимости, он вместо него стал использовать понятие 

«рабочей силы». Таким образом, оценивание труда свелось к 

оцениванию и оплате эквивалентной способности к воспроизводству 

                                                 
1 Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов» (краткое 

содержание). – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://rushist.com/index.php/historical-notes/2095-smit-priroda-i-prichiny-bogatstva-narodov-

kratkoe-soderzhanie. 
2 Там же. 
3 Богатства народов А. Смита. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://studopedia.su/9_67647_bogatstva-narodov-a-smita.html  
4 Багатурия Г. А. «Капитал» // Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. 
Ф. Ильичѐв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалѐв, В. Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 

1983. – С. 244-245. – 840 с. 
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прибавочной стоимости. 

Приближенное к легитимистской концепции современное 

понимание оплаты труда никак не устраняет нерешенной проблемы 

относительно эквивалентности денег трудозатратам, способностям, 

творчеству, мастерству и т.п. В этом – одно из проявлений фиаско 

рынка. Таким образом, хотя деньги довольно эффективно и наиболее 

универсально отражают труд как способность к производству стоимости 

продукта, однако в полной мере не могут быть эквивалентными его 

качеству, особенностям, креативности, что требует собой применение 

дополнительных мер внеденежного поощрения трудящихся.  

 

 

 

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ КРИТЕРІЮ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ «РІВНЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ» 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Задорожний І.С., д.т.н., професор 

Задорожний С.В., головний економіст Укргазбанку 

Мадорна А.О., студент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

При проектування і перепроектування систем управління сучасних 

організацій використовують наступні критерії результативності: дієвість, 

економічність, якість, прибутковість, продуктивність, рівень 

корпоративної культури, рівень керівників, задоволення трудовим 

життям, безпека організації, ведення  інновацій. Один із важливих 

критеріїв являється критерій «Рівень корпоративної культури». Для його 

формування в літературі відомо декілька методів.  

Етнографічний метод. Це один з відомих і традиційних методів 

вивчення корпоративної культури полягає в проведенні «етнографічного 

дослідження», тобто глибинного вивчення однієї культури, яке потребує 

досконального і глибокого вивчення культури організації на протязі 

значного часу. У вітчизняній соціології даний підхід останніми роками 

став активно використовуватися. Так, питання етнографічного підходу в 

соціології, що базується на основі концепцій Вебера, М., І. Гоффмана, А. 

Шютца, розглянуто в роботі П.В. Романова
1
. У цій роботі учений 

особливе місце приділяє аналізу соціальних зв‟язків  корпоративної 

культури з виробництва і управління.  

                                                 
1
 П.В. Романова. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. 
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На думку Е. Шейна
1
, «етнографічне дослідження» – це тривалий і 

трудомісткий процес, тоді як існують більш раціональні підходи: 

експериментальний підхід і клінічне дослідження. Їх перевага полягає в 

досить швидких темпах проведення оцінки і використанні активних 

методів збору даних. Головне допущення Е. Шейна полягає в тому, що і 

в першому, і в другому випадках дешифрувати істотні культурні 

уявлення і розібратися з їх взаємозалежністю можна лише при спільній 

роботі учасників досліджуваної організації і сторонніх осіб. З одного 

боку, спільна робота дозволить усунути помилки, що породжуються 

суб'єктивізмом співробітників організації, а з іншого, – здолати бар‟єр, 

що перешкоджає їм в усвідомленні суті організації. Згідно з автором, 

вивчення корпоративної культури можливе в процесі спільної аналітико-

дискусійної діяльності з виділення артефактів, цінностей і визначення 

основних базових уявлень, що сприяють або перешкоджають вирішенню 

організаційних завдань, а також пошуку способів подолання виявлених 

обмежень в процесі управління культурою. 

Експериментальний метод. На думку Е. Шейна, експериментальний 

підхід – це «найбільш ефективний і розумний спосіб дешифровки 

культури», причому сторонній фахівець, що сприяє проведенню 

процедури оцінки, може не входити в розгляд приватних аспектів 

корпоративної культури. 

Клінічний (холістичний) метод. Метод, названий Е. Шейном 

клінічним дослідженням або «інтеграційним клінічним інтерв‟ю», 

зводиться до «серії контактів і спільних досліджень, що виконуються 

дослідником і зацікавленими особами, що є членами організації, які 

втілюють ті або інші аспекти її культури та мають в своєму 

розпорядженні необхідну інформацію». Холістичні (клінічні) методи 

передбачають пізнання культури організації, безпосередню присутність 

дослідника в самій організаії. Тобто дослідник фактично повинен стати 

одним з членів організації (носіїв культури), але в той самий час повинен 

залишатися об‟єктивним, як стороння особа. 

Метод «клінічного дослідження» є найбільш складним і витратним, 

оскільки передбачає досить тривале перебування усередині організації 

експерта (групи експертів) для вивчення культури організації. В 

результаті ми отримуємо суто якісні характеристики культури.  В 

цілому, такий підхід до оцінки культури організації є найбільш точним, 

оскільки дозволяє на рівні спостереження і усвідомлення поведінки 

членів організації зрозуміти, які цінності характерні для культури 

                                                 
1
 Е.Шейна «Генеральный и помышленный менеджмент». - М.: 2003. 
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організації і чим мотивується та або інша дія в ній. 

Метафоричний (мовний) метод – дослідник використовує зразки 

зовнішніх проявів культури: зразки мови документів, звітності, існуючих 

розповідей і бесід, прагнучи виявити особливості культури, її вплив та 

сутність (подібно тому, як і детективи-криміналісти знімають відбитки 

пальців, вивчають записи голосу або зразки словосполучень, аби 

виявити і ідентифікувати особу). 

Кількісний метод – дослідник використовує опитування і проводить 

співбесіди для оцінки конкретних проявів культури. Кількісний метод 

допускає безліч точок зору, кожній з яких має бути приділена увага при 

оцінці атрибутів культури організації. 

Неформалізовані методи (інтерпретативні, ідеографічні), в основі 

яких лежить використання якісних методів, у тому числі: глибинне 

інтерв‟ю; монографічне дослідження (спостереження); вивчення правил, 

традицій, церемоній і ритуалів, що склалися на підприємстві; вивчення 

практики управління, що склалася на підприємстві; традиційний аналіз 

документів підприємства; спостереження на засіданнях, у тому числі 

клінічне інтерв‟ю. 

Формалізовані (кількісні) методи характеризуються використанням 

різних стандартизованих опитувань: соціологічні дослідження 

(анкетування; тести; ролеві ігри, тренінги; соціометрія); використання 

моделей Г. Хофштеде, Э. Шейна, Ч. Хенді,  Д. Денісона, К. Камерона і Р. 

Куїнна, Т. Діла і А. Кенеді
1
. 

Розглянемо основні параметри для оцінки корпоративної культури 

за моделлю Г. Хофштеде. 

1. Параметри для оцінки корпоративної культури по аспекту 

«індивідуалізм-колективізм»: втручання в особисте життя, тобто 

наскільки активної участі у вирішенні особистих справ чекають 

працівники від організації; вплив організації на самопочуття 

співробітників, тобто наскільки сильно залежить самопочуття 

працівників від процесів, що відбуваються на підприємстві; захист 

інтересів, тобто співробітники чекають, що підприємство повинне 

захищати їх інтереси, або вони повинні сподіватися лише на себе; 

                                                 
1
 Бакштанскій В.Л., О.І. Жданов «10000 днів менеджмент в житті» / «PERSE»,-М.:2001.  

Бухалков М.І. «Внутріфірмове планування»Підручник  ИНФРА –М.: 2003.  Валуєв С.А., 
Ігнатьєв О.В. Організаційний менеджмент. М.:,2003. 385 с.  Виханский О.С. 

«Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес», -М.:: Фірма «Гардарика», 1996. . 

Вершигора Є.Є. Менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М.:, 2003. 364 с.  Виноградський 
М.Д., Шканова О.М. «Управление торговлей», – М.: 1989. Герчикова І.М. Менеджмент. 

М.: ЮНИТИ, 2002, 478 с.  
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http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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функціонування підприємства, тобто які особисті характеристики 

працівників забезпечують успішне функціонування підприємства; 

просування по службі, тобто відповідно до яких критеріїв відбувається 

просування працівників (стаж або рівень кваліфікації); мотивація, на 

основі традиційних або нових методів і форм мотивації; соціальні зв'язки 

характеризують міру згуртованості, на яку орієнтовані працівники. 

2. Параметри для оцінки корпоративної культури по аспекту «міра 

уникнення невизначеності»: відношення до часу (співробітники живуть 

сьогоднішнім днем або турбуються за майбутнє); розмір організації, 

якому віддається перевага (великі організації або невеликі); вік 

менеджерів середнього рівня; мотивація на досягнення мети; відношення 

до успіху (прагнення до успіху або уникнення невдач); готовність до 

ризику; тип кар'єри, якій віддається перевага (кар'єра управлінця або 

фахівця); кваліфікація керівника (управлінська чи ні); відношення до 

конфліктів (конфлікт – нормальне або небажане явище); конкуренція 

між працівниками (вважається функціональним або дисфункціональним 

явищем); готовність до компромісу з опонентами (висока або низька); 

готовність до невизначеності в роботі (висока або низька). 

3. Параметри для оцінки корпоративної культури за показником 

«мужність-жіночність»: роль чоловіка і жінки (чітке розділення на 

чоловічі і жіночі ролі або вони взаємозамінні); домінування (залежить 

від статі чи ні); головна цінність (успіх або якість життя); життя і робота 

(чому віддається пріоритет); прагнення (бути кращим або не виділятися); 

відношення до свободи (незалежність або солідарність); відчуття 

(пошана за досягнення або співчуття невдахам); ухвалення рішень (на 

основі логіки або інтуїтивно). 

4. Параметри для оцінки корпоративної культури за показником 

«дистанція влади»: частота вираження підлеглими своєї незгоди; стиль 

керівництва, якому віддається перевага; сприйняття нерівності 

(нерівність людей або ролей); відношення до керівників (керівники такі 

ж люди або іншого типу); структура організації (прагне до централізації, 

багаторівнева або навпаки); розмір управлінського апарату (особливо 

управляючо-контролюючих співробітників); міра диференціації 

заробітної плати; кваліфікація працівників нижчого рівня (чим вище 

кваліфікація, тим менше дистанція влади); статус робітників і 

службовців (різний або рівний). 

Розгшлянувши всі підходи формування корпоративної культури, 

слідуємо етнографічному та холістичному підходам. Їх перевага полягає 

в досить швидких темпах проведення оцінки і використанні активних 

методів збору даних. Що і в першому, і в другому випадку дає 
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можливість дешифрувати істотні культурні уявлення і розібратися з їх 

взаємозалежністю можна лише при спільній роботі учасників 

досліджуваної організації і сторонніх осіб. 

 

 

 

КРИТЕРІЙ ЕКОНОМІЧНІСТЬ – КЛЮЧ ДО 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ І ДОВГОСТРОКОВОГО ВІЖІВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
Задорожний І.С., д.т.н., професор 

Задорожний С.В., головний економіст Укргазбанку 

Сарахунян А.А., студент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Серед всіх критеріїв результативності критерій економічність 

являється основним, який визначає стратегію економії на витратах і 

забезпечує довгострокове виживання організації. Через це критерій 

економічність не тільки потребує використання його в якості основного 

в системі управління, але і в подальших наукових досліджень для його 

удосконалення. 

Економічність - це ступінь використовування системою потрібних 

речей
1
. Її можна записати у вигляді відношення ресурсів, що підлягають 

для споживання до ресурсів, фактично спожитих, тобто економічність 

визначають шляхом простого зіставлення ресурсів, які передбачалося 

витратити для досягнення певної мети до фактично витрачених ресурсів. 

Якщо знаменник виразу менше чисельника, коефіцієнт Ке>1, то ми 

маємо право говорити про позитивну економічність. Якщо Ке<1, то 

можна в певному значенні говорити про неекономічність. Відхилення від 

одиниці характеризує ступінь економічності або неекономічності 

системи. 

Отже, економічність – це вимірник, що характеризує 

результативність організаційної системи по відношенню до витрат. На 

підставі нього можна обчислити індекси, що характеризують динаміку 

економічності в окремі періоди, і порівняти їх між собою. 

Чисельник критерію визначається на підставі: фінансових 

кошторисів, нормативів на витрачання ресурсів, оцінки за аналогами, 

прогнози на вдосконалення виробничих процесів, норми витрати на 

одиницю продукції, на один виріб, на планову кількість. 

                                                 
1
 Д.Скотт Синк. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, 

контроль и повышение. –М.: Прогресс. 1989. -521 с. 
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Знаменник критерію визначається на підставі: фактично спожитих 

ресурсів на ту ж одиницю продукції,  виробу, бригади і т.д. 

Оцінці підлягають наступні ресурси: капітал, фінансові (власні 

інвестиції), матеріали, праця, виробничі споруди (будівлі, споруди, 

технології), інформаційні і ін.  

Для обліку ресурсів застосовують багато показників: питома вага 

конкурентоздатної продукції, час оборотності оборотних ресурсів, рівень 

капіталовіддачі, частка податків в балансовому прибутку, 

фондоозброєння, питома вага робітників до загальної чисельності 

працівників, нормативи на всі види витрати ресурсів. 

За видами ресурси діляться на: абсолютні, структурні,  відносні (%), 

питомі, нормативні ресурси (норми витрати).  

Виробничі ресурси підрозділяються на групи. До них відносяться: 

1) трудові (виробничі і невиробничі працівники, службовці, 

забезпечуючий персонал;  

матеріальні ресурси – сировина, матеріал, паливо, енергія, запаси; 

основні виробничі затрати на будівлі, споруди, технологічне 

устаткування; 

фінансові ресурси – цінні папери, фондовий ринок, нематеріальні 

активи; 

інформаційні ресурси – для управління фірмою 

сукупні ресурси – сума попередніх видів ресурсів в грошовому 

виразі.  

Для управління ресурсами необхідно знати: структуру ресурсів, 

порядок обліку об'ємів, співвідношення ресурсів і їх якісні 

характеристики, порядок формування ресурсів, порядок  і технологію 

дослідження ресурсів, технології відновлення ресурсів або їх 

відтворювання, порядок вибування ресурсів, утилізація відходів 

(вторинні ресурси).   

Управління обліком і витратами ресурсів може проводитися: 

- по сукупних витратам – загальний облік,  

- по цільових витратах – індивідуальний облік,  

- по цільовим витратах з урахуванням витрат на експлуатацію і 

ремонт. 

На витрачання ресурсів впливають декілька чинників. 

До чинників впливаючих на технічний рівень виробництва 

відносять наступні: 

- рівень автоматизації і механізації виробництва (відношення 

основних, допоміжних робітників, що працюють по нагляду за 

автоматами і за допоміжними машинами, до загальної чисельності 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 317 

основних і допоміжних робітників); 

- рівень прогресивних технологічних процесів (відношення 

прогресивних процесів до загальної кількості); 

- середній вік технологічних процесів; 

- середній вік технологічного устаткування;  

- фондоозброєння праці працівників  фірми: відношення вартості 

активної частини основних виробничих процесів до чисельність всіх 

працівників фірми  

До чинників впливаючих на організаційний рівень виробництва 

відносяться: 

- рівень спеціалізації виробництва: відношення вартості річного 

об'єму профільної продукції до загального об'єму продукції, виробленої 

за той же період;  

- рівень кооперації виробництва: як відношення річного об'єму 

комплектуючих виробів до загального об'єму продукції, виробленої за 

той же період; 

- коефіцієнт змінності роботи  технологічного устаткування;  

- питома вага основних виробничих робітників до чисельності всіх 

робітників фірми (%);  

- показник плинності кадрів за рік (%); 

- втрати робочого часу (%);  

- коефіцієнт частоти травматизму; 

- коефіцієнт безперервних  виробничих процесів;  

- коефіцієнт паралельних виробничих процесів; 

- коефіцієнт прямоточних  виробничих процесів; 

- коефіцієнт ритмічних виробничих процесів. 

Напрямками подальших досліджень чинників ресурсозберігання 

можуть бути наступні. 

1). У технічному напрямку: використання технологій, забезпечення 

мінімальної витрати метеріалів, використання устаткування 

вимагаючого мінімальної витрати матеріалів, поліпшення якості 

використаних ресурсів (створення матеріалів із заданими нормативними 

властивостями), вдосконалення технологічної бази, транспортування 

ресурсів, вдосконалення технологічних режимів переробки сировини, 

створення економічної бази для моделювання витрати ресурсів. 

2). У організаційному напрямку: удосконалення організації обліку 

отримання і використання ресурсів, скорочення циклу від отримання до 

використання ресурсів; вдосконалення організації виробництва праці з 

метою економії ресурсів, мінімізація виробничих запасів, організація 

вторинного використання ресурсів, розробка і упровадження 
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організаційно-технічних заходів щодо економії ресурсів. 

3). У соціально-економічному напапрямку: економічне 

обгрунтування норм витрат ресурсів, проведення міжзаводського аналізу 

між виконавцями, матеріальне і моральне заохочення використання 

ресурсів, вживання матеріальної і моральної відповідальності за 

недотримання норм витрати ресурсів, здійснення соціальних, 

психологічних заходів щодо економії ресурсів, вживання економико-

математичних методів і моделювання використання ресурсів, розробка 

нових нормативів на підставі результатів моделювання.  

 

 

 

ПОВЕДІНКА ІНДИВІДА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ 
Турчак П.Б., магістрант  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Новим явищем, яке пов'язане з установленням ринкових відносин у 

нашому суспільстві, є конкуренція. Розвиток економічних реформ 

значною мірою прискорив розповсюдження конкурентних відносин на 

ринку. Перехід від конкуренції за ресурси і товари до конкуренції за 

споживачів і жорсткість відносин у цій сфері став потужним фактором, 

що спрямовує розвиток вітчизняної економіки. В умовах ринкових 

відносин конкуренція багато в чому визначає поведінку особистості як в 

організації, так і за її межами. Конкуренція значною мірою і посилює 

конфліктні складові в діяльності організації. 

Конкуренція - це змагання людей, груп, організацій у досягненні 

схожої мети, кращих результатів у певних сферах діяльності. 

Конкуренція характерна для різних видів діяльності, в яких відбувається 

стикання інтересів. 

Конкуренція являє собою жорстке конфліктне суперництво 

юридичних і фізичних осіб у різноманітних галузях діяльності. Разом з 

тим для конкуренції характерна наявність правил (норм), згідно з якими 

відбувається взаємодія суб'єктів. Контроль за дотриманням цих правил 

здійснює третя особа. Якщо порушуються прийняті правила, то 

конкурентна боротьба стає жорсткішою, набувають розвитку різних 

видів конфлікти.  

Наприклад: вступні екзамени до університету. Прийом до вузу 

здійснюється за чітко встановленими правилами. Відносини між 

абітурієнтами та екзаменаторами регламентуються положеннями, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. Будь-яку спірну 

ситуацію між екзаменатором та абітурієнтами з приводу рівня знань 
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можна оскаржити у відповідній інстанції (в межах університету, в 

міністерстві, суді). Таким чином, ситуація конкуренції регламентується 

правилами взаємовідносин між учасниками конкурентної боротьби для 

попередження конфліктних ситуацій. 

Вступ до вищого навчального закладу як ситуація конкуренції 

завжди супроводжується конфліктами, але якщо існують чіткі правила, 

що регламентують цей процес і дотримують, то різноманітність 

конфліктів у цьому випадку буде обмежуватися 

внутрішньоособистісними конфліктами абітурієнтів, які переживають 

свої невдачі на іспитах. Якщо ж порушуються встановлені правила, то це 

призводить до ескалації внутрішньоособистісного конфлікту і його 

розростання в міжособистісний або інший вид конфлікту. У суспільстві 

люди завжди конкурують за ресурси, роботу, пільги, товари, послуги 

тощо.  

Традиційно, з позиції економіки, суб'єктами конкуренції 

виступають: 

виробники товарів та послуг (продавці), які борються один з одним 

за споживачів; 

споживачі продукції (покупці), які борються один з одним за 

придбання кращих товарів за найвигіднішими умовами. 

Конкуренція здійснюється на різних рівнях: 

державному (конкурують самостійні держави за території, ринки 

збуту продукції та інші геополітичні інтереси); 

організаційному   (конкурують підприємства за реалізацію своїх 

економічних інтересів, що пов'язані із збільшенням обсягів продажу, 

випуску нової продукції, залученням нових клієнтів тощо); 

особистому ( окремі особистості конкурують між собою за владу, 

робочі місця, ресурси, можливість бути причетним до визначеного 

соціуму тощо). 

В управлінській діяльності конкуренція здійснюється на всіх рівнях 

ієрархії соціально-економічної системи:  

на рівні співробітників (за краще виконання роботи);  

нарівні керівників структурних підрозділів (за ресурси для свого 

підрозділу);  

на рівні керівників організацій (за частку ринку, клієнтів). 

Тому можна сприймати конкуренцію як конфліктну ситуацію, що 

постійно існує між учасниками конкурентної боротьби і за визначених 

умов переростає в конфлікт. 
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«СОЦІАЛЬНІ РОЛІ» В СИСТЕМІ ОБ'ЄКТИВНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН 
Раханов М.Л., магістрант  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

В управлінській діяльності роль є основним організаційним 

поняттям, вона описує визначену роботу. 

Американський соціальний психолог Джордж Г. Мід (1863-1931) 

запропонував теорію соціальної взаємодії, згідно з якою визнається 

здатність особистості приймати роль іншої людини, уявляти, як її 

сприймають партнери по спілкуванню і відповідно конструювати власні 

дії. Ця теорія отримала назву теорії «соціальних ролей». 

Соціальні ролі особистості зумовлені місцем індивіда в системі 

об'єктивних соціальних відносин. Протягом усього життя людина грає 

багато соціальних ролей, виходячи з функцій, які їй доводиться 

виконувати: «батька», «чоловіка», «дитини», «підлеглого», 

«начальника», «покупця» тощо. Кожна з цих ролей складається із 

завдань, які повинен вирішувати «актор», і з поведінки в цій ролі 

відповідно очікуванням оточуючих. Якщо поведінка індивіда відповідає 

очікуванням оточуючих про дану роль, то він нормально ними 

сприймається. Якщо ж не відповідає, то оточення може відштовхнути від 

себе таку особистість, вимагаючи зміни поведінки, інакше виникне 

конфлікт. 

Залежно від характеру міжособистісних відносин виділяють такі 

ролі: 

міжособистісні, 

внутрішньогрупові, 

індивідуальні. 

Міжособистісні ролі являють собою форму поведінки індивіда, яку 

очікує від неї інша людина через відносини, що склалися між ними (у 

сім‟ї, між родичами, між друзями). Розподіл міжособистісних ролей 

пов'язаний з передісторією реальних почуттів, які виникли між людьми. 

Після розподілу ролей починають складатися визначені звички, традиції 

взаємовідносин і відповідні рольові очікування. Відповідно зміні 

характеру взаємовідносин можуть змінюватися і почуття, а встановлені 

міжособистісні ролі потребують визначених дій, які вступають у 

протиріччя з бажанням (наприклад, приймати поради старшого 

співробітника, знання якого застаріли). 

Внутрішньогрупові ролі – це форма поведінки, якої очікують від 

особистості члени групи, в яку вона входить. У кожної людини 

складається свій визначений стереотип поведінки в колективі відповідно 
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до виконуваних функцій і репутації серед членів групи. У різних 

колективах одна й та сама людина може мати різні статуси і репутацію. 

Виділяють такі внутрішньогрупові ролі: «ерудит», «організатор», 

«генератор ідей», «виразник норм» та ін.  

«Ерудит» – визнаний авторитет у колективі з усіляких питань, 

знавець різних даних; «організатор» - людина, організаторські здібності 

якої визнані оточуючими, йому притаманний здоровий і практичний 

глузд, висока працездатність, самодисципліна; «генератор ідей» - 

серйозний, неординарний член колективу, який постійно висловлює 

нові, цікаві ідеї; «виразник норм» - розсудлива людина, яка сама строго 

дотримується норм і закликає робити так само інших членів колективу. 

Розподіл ролей у колективі (групі) здійснюється поступово, з часом. 

Сукупність цих ролей являє собою неформальну структуру колективу, 

вплив якої на згуртованість і працездатність групи дуже значний. 

Вимагання ролі, тобто передбачувана оточуючими поведінка даної 

особистості в конкретній ситуації, може увійти в протиріччя з бажанням 

самого індивіда, що призводить до конфліктів. 

Індивідуальні ролі – це ролі, які зафіксувалися в поведінці людини, 

(внутрішня уява індивіда про себе), повторюваності форм поведінки в 

різних за змістом умовах і зрізними людьми. Відповідно до цих ролей 

виділяють конфліктні типи особистості, поведінка яких створює 

складнощі при спілкуванні з ними. Наведемо деякі прийоми спілкування 

з конфліктними особистостями. 

«Задерикувата людина» – часто виходить за межі професійної 

бесіди, нестримана, нетерпляча, своєю позицією і підходом бентежить 

колег і несвідомо наводить їх на те, щоб з ним не погоджувалися, 

сперечалися. Форма поведінки з нею – залишатися в межах професійної 

бесіди і намагатися зберігати спокій; спростовувати його безглузді 

твердження слід аргументовано, із залученням усіх інших працівників. 

«Всезнайка» – завжди все знає краще за інших, вимагає слова, всіх 

перебиває і заважає. Форма поведінки – вимагати від інших 

співбесідників висловити визначену позицію по відношенню до його 

тверджень. 

«Базіка» – часто і нетактовно всіх перебиває, не звертає уваги на 

час, який він витрачає на свої запитання та відступи. Форма поведінки – 

максимально тактовно його зупинити, обмежити час виступу, увічливо, 

але твердо спрямовувати на предмет бесіди. 

«Неприступний співбесідник» – замкнутий, часто відчуває себе за 

межами часу та простору, тому що все не варто його уваги, він все знає 

краще за інших. Форма поведінки – зацікавити в обміні досвідом, 
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визнати його знання і досвід, навести приклади з кола його інтересів. 

Залежно від того, хто визначає необхідну поведінку особистості, 

виділяють ролі офіційні і стихійні. 

Офіційні ролі пов'язані з вимогами організації, в якій працює 

особистість згідно з функціональним розподілом праці. 

Стихійні ролі визначаються стихійно, мимовільно під час 

соціальної взаємодії у групі. Іноді люди самі визначають ролі для себе і 

розподіляють для інших (рольові відносини в родині). 

В офіційних ситуаціях роль стає пропонованою роботою, функції і 

обмеження якої можуть бути зафіксовані в письмовому вигляді (посадові 

інструкції, положення про підрозділи).  

 

 

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Палій  С.А., магістрант  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Проблема поліпшення умов праці в сільському господарстві поки 

що не визнана пріоритетним напрямом державного управління, тим 

часом як із кожним роком вона набуває дедалі більшої значущості. 

Актуальність розв‟язання даної проблеми зумовлена комплексом 

важливих обставин. 

По-перше, сприятливі умови праці є важливим чинником як самої 

мети виробництва – одержання прибутку, так і засобів її досягнення: 

підвищення працездатності, продуктивності, ефективності, мотивації 

трудової й соціальної активності працівників аграрних підприємств. 

По-друге, розвиток реформованих сільськогосподарських 

підприємств в Україні відбувається на засадах прагнення їх власників 

будь-якою ціною зменшити витрати на виробництво. Тому 

експлуатується значна кількість фізично й морально зношених машин та 

устаткування, на низькому рівні організований трудовий процес, що є 

загрозою здоров‟ю й життю працівників. Такий незадовільний стан 

соціально-економічних умов праці в сільському господарстві спричиняє 

виробничий травматизм і захворюваність через дію шкідливих і 

небезпечних факторів виробництва. 

По-третє, проблеми незадовільних умов праці в аграрному секторі в 

майбутньому призведуть до погіршення здоров‟я працюючих, що у свою 

чергу поглиблюватиме негативні економічні й демографічні процеси. 

До умов праці в підприємстві, які безпосередньо впливають на 



Міжнародна науково-практична конференція  
«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

 підприємницької діяльності» 

 

 323 

ефективність використання робочої сили, належить: санітарно-гігієнічні,  

психофізіологічні, економічні, організаційні, побутові, естетичні, 

соціально-психологічні. За даними офіційної статистики, найповніше 

можна оцінити й проаналізувати психофізіологічні, санітарно-гігієнічні 

та економічні умови праці. 

Створення умов для ефективної діяльності персоналу має 

починатися з визначення її мети. Це має бути принципове, ретельно 

обґрунтоване рішення вищого керівництва організації, яке базується на 

дослідженні ринку, вивченні наявних і потенційних конкурентів та 

власних можливостей. Правильно обрана, усебічно обґрунтована мета 

діяльності організації є необхідною передумовою її поступального 

розвитку. Головну мету діяльності організації доцільно розподілити на 

окремі часткові цілі, щоб на їхньому виконанні можна було 

зосереджувати людські та інші ресурси. 

Планування діяльності – це складний комплекс економічних 

розрахунків та обґрунтувань, наслідком яких має бути повна інформація 

про кількісні та якісні показники виробництва, строки поставок 

замовникам, необхідні ресурси, їхню вартість, фінансові джерела тощо. 

Кадрове забезпечення – один з ключових напрямів створення умов 

для ефективної діяльності організації. Вона охоплює заходи з 

професійного добору, розстановки кадрів, виробничої та соціальної 

адаптації, професійного навчання й підвищення кваліфікації, навчання 

безпечним методам праці, створення й підтримання в трудових 

колективах сприятливого соціально-психологічного клімату. В окремих 

випадках дуже актуальним заходом може бути забезпечення 

психологічної сумісності працівників у малих групах. 

Нормативно-правове забезпечення – це комплекс внутрішніх 

нормативних документів, які широко використовуються в менеджменті 

персоналу для регулювання трудової діяльності. 

Такими документами є: колективний договір організації; правила 

внутрішнього трудового розпорядку; положення про структурні 

підрозділи; посадові інструкції; правила експлуатації технологічного та 

іншого устаткування; норми й правила з охорони праці та техніки 

безпеки. 

Організаційно-економічне забезпечення охоплює: 

розроблення штатного розпису організації в цілому та її 

структурних підрозділів; 

формування малих і великих трудових колективів (ланок, бригад, 

виробничих дільниць, цехів, відділів, секторів, бюро, лабораторій і т. 

ін.); 
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складання графіків змінності; 

установлення норм і лімітів витрачання всіх видів ресурсів (праці, 

зарплати, основних і допоміжних матеріалів, інструментів, енергетичних 

ресурсів тощо); 

розроблення календарних графіків виробництва продукції, 

відвантаження її замовникам;  

складання графіків і регламентів обслуговування робочих місць, 

потокових і конвеєрних ліній, складних технічних систем; 

складання графіків планово-попереджувального ремонту 

устаткування; 

розроблення ефективних систем матеріального й морального 

заохочення працівників. 

Інженерно-технічне забезпечення охоплює: 

проектування та конструювання виробів, технологічного 

оснащення, різноманітних пристроїв, засобів механізації трудомістких 

процесів; 

розроблення технологічного процесу виготовлення продукції, її 

випробування; 

проектування та вдосконалення трудових процесів, офісних 

технологій і процедур; 

створення й оснащення робочих місць усім необхідним для 

продуктивної роботи; 

забезпечення працівників індивідуальними й колективними 

засобами захисту здоров‟я. 

Основними шляхами поліпшення виробничої діяльності 

працівників аграрного сектора є: 

проведення атестації робочих місць за умовами праці; 

механізація всіх виробничих процесів та освоєння прогресивних 

технологій; 

впровадження механізмів пільгових кредитів для цілеспрямованого 

використання на оновлення основних виробничих фондів і поліпшення 

умов праці; 

проведення роз‟яснення законодавчих норм з охорони праці; 

посилення штрафних санкцій до роботодавців, які порушують чинні 

норми й правила безпеки та гігієни праці; 

планування й реалізація заходів соціально-побутового розвитку 

підприємства; 

впровадження системи пільг і компенсацій за роботу в 

несприятливих умовах тощо. 
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МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ 

АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 
Самойленко В.Ю., магістрант  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  

 

Мотивація й стимулювання є вирішальним фактором в управлінні 

персоналом. Мотивація – це довготерміновий вплив на працівників з 

метою зміни за заданими параметрами структури ціннісних орієнтацій та 

інтересів, формування відповідної мотиваційної системи і розвиток на 

цій основі трудового потенціалу. Стимулювання як тактика вирішення 

проблем є орієнтацією на фактичну структуру ціннісних орієнтацій і 

інтересів працівника на більш повну реалізацію наявного трудового 

потенціалу. 

Мотивація і стимулювання як методи управління працею є 

протилежними за напрямками: перший направлений на зміну існуючого 

стану, другий на його закріплення, проте вони доповнюють один одного. 

Стимулювання повинно відповідати потребам, інтересам і 

здібностям працівника. Мотивація – це процес свідомого вибору 

людиною того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексним 

впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників. 

Стимулювання праці передбачає створення умов, при яких активна 

трудова діяльність дає певні, раніше зафіксовані результати, стає 

необхідною і достатньою умовою задоволення значних і соціально 

обумовлених потреб працівника, формування у нього мотивів до праці. 

Система мотивів і стимулів праці має опиратись на певну 

нормативно-правову базу. Працівник має знати, які вимоги ставляться 

перед ним, яка буде винагорода при їх отриманні і які санкції будуть 

застосовуватися  у випадку невиконання вимог. Стимулювання праці 

ефективне тільки у тому випадку, коли органи управління добиватися і 

підтримувати той рівень роботи, за який платять. Ціль стимулювання – 

не взагалі спонукати людину працювати, а зацікавити її працювати 

краще, продуктивніше, ніж це обумовлено трудовими відносинами. 

Матеріальна мотивація – це прагнення певного рівня добробуту, 

певного матеріального стандарту життя. Матеріальна мотивація трудової 

діяльності залежить від цілого ряду чинників, а саме: рівня і структури 

особистого підходу; матеріального забезпечення наявних грошових 

доходів; дієвості системи стимулів, що застосовуються в організації. 

Безперечно, кожна людина має потребу в змістовній, корисній, 

цікавій роботі, пристойних умовах, проте вона хоче досягти 

перспективного росту, самостверджуватися, відчувати самоповагу. 

Отже, трудова мотивація пов‟язана як із змістовністю, корисністю праці, 
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так і з самовираженням, самореалізацією працівника.  

Велику роль у практиці управління відіграє і статусна мотивація. 

Вона є рушійною силою поведінки, пов‟язаної з бажанням людини 

зайняти вищу посаду, виконувати складнішу, відповідальнішу роботу, 

працювати в сфері діяльності, яка вважається суспільно корисною. 

Важливе місце в системі мотивації праці займають винагороди. 

Винагороди – це поняття, що відноситься до всіх форм виплат або 

нагород, які одержує працівник. Винагороди діляться на прямі виплати 

у вигляді заробітної плати, окладів, премії, комісійних, бонусів та 

непрямі – у формі пільг, таких, як страхування за рахунок роботодавця 

або оплачена відпустка. Винагороди стимулюють групові інтереси, 

заохочують колективізм у досягненні кінцевих результатів виробництва.  

Преміювання є допоміжною формою винагороди персоналу. Форми 

і розміри його залежать від категорії персоналу. Зростання обсягів 

виробництва здійснюється за додаткового обсягу робіт, забезпечення 

встановленої якості продукції та культури виробництва, у вигляді 

визначеного відсотка від тарифної ставки, або від фактично 

відпрацьованого часу. 

Для ефективного управління мотивацією необхідно: 

чітко усвідомити модель основного процесу мотивації:  

потреба – мета – дія – досвід – очікування; 

знати фактори, які впливають на мотивацію; 

набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при 

яких потреби можуть бути задоволені; 

знати, що мотивація – не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча 

її доза може призвести до самозадоволення та інерції. 

Управління мотивацією здійснюється з використанням таких 

методів: використання грошей як міра нагороди і стимулів; застосування 

покарань; розвиток співучасті; мотивація через роботу; винагороди і 

визнання досягнень; залучення людей до управління; заохочення і 

винагороди групової роботи, обмеження лімітування негативних 

факторів. 

Керівник повинен вирішувати два завдання: знизити рівень 

незадоволеності персоналу, удосконалювати регулятори мотивації та 

збільшити рівень задоволеності, посилити основні мотиватори, які 

реально підвищать трудову активність працівників. 

В загальному вигляді управління мотивацією здійснюється на 

основі економічних методів, цільового методу, методу розширення й 

збагачення робіт і методу співучасті. 

Результативність роботи працівників значною мірою залежить і від 
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психологічного клімату в трудовому колективі та стилю управління, що 

застосовує менеджер. 

Для мотивації праці, а по суті, для забезпечення потрібного рівня 

трудової активності персоналу доцільно: 

визначити набір цінностей, які будуть закладені в основу 

мотивування персоналу; 

визначити рівень потреб кожного працівника, його інтереси і 

можливості задоволення; 

конкретизувати види трудової діяльності, які потрібні організації і 

які доцільно мотивувати; 

організовувати працю так, щоб переконати працівника в 

можливості задовольнити його інтереси з доступними для нього 

витратами фізичних і моральних сил, часу та можливості відтворити 

свою працездатність; 

узгодити певні види діяльності з набором цінностей і переваг; 

при наймі працівника вияснити, які в нього мотиви, інтереси, яка 

система цінностей. 

Доходи працівника в організації мають бути достатніми, щоб 

покривати його витрати.  

Умовами ефективного використання мотивації праці є: високий 

рівень оплати; використання високопрофесійної праці; відсутність 

зрівнялівки в оплаті; високий престиж праці в державі, висока 

купівельна спроможність людини та її зацікавленість у підвищенні 

кваліфікації. 

Щоб мотиваційний процес був керованим, необхідно створити 

певні умови: 

треба мати повну й достовірну інформацію про об‟єкт управління; 

постійно мати уявлення про стан і динаміку мотиваційної 

спрямованості персоналу; 

ретельно стежити за соціально-економічними наслідками 

управлінських рішень і вміти їх прогнозувати. 
 
 

 

СИСТЕМА МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
Череватов О.О., магістрант 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту  
 

Запровадження мотиваційного моніторингу є актуальним для 

більшості підприємств України, адже вивчення потреб, інтересів 
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мотиваційної спрямованості персоналу здійснюється в Україні 

епізодично і вкрай поверхнево. За таких умов діючі на підприємствах 

системи матеріальної і нематеріальної мотивації малоефективні. 

Спрямованість людини – це система найважливіших цільових 

програм людини, які визначають її поведінку до виподковостей життя. 

Мотивація людини – це процес свідомого вибору людиною типу 

поведінки, що визначається  впливом зовнішніх стимулів і внутрішніх 

мотивів. 

Існують три основні підходи до вибору мотиваційної стратегії: 

1. Стимули і покарання: люди працюють за винагороди – тим, хто 

добре працює, платять добре, а тим, хто працює ще краще, платять ще 

більше. Тих, хто не працює якісно – карають. 

2. Мотивація через саму роботу: дайте людині цікаву роботу, яка 

приносить їй задоволення і якість виконання буде високою. 

3. Систематичний зв‟язок з менеджером: визначайте цілі з 

підлеглими і дайте позитивну оцінку, коли вони діють правильно та 

негативну, коли помиляються. 

Традиційні методи збирання даних щодо мотиваційної 

спрямованості персоналу вже не задовольняють потреби практики 

управління, необхідно запровадити в кожній організації систему 

мотиваційного моніторингу, яка б створила нову інформаційну базу для 

прийняття управлінських рішень у сфері мотивації трудової діяльності. 

Мотиваційний моніторинг – це система постійного спостереження і 

контролю стану мотивації трудової діяльності з метою його оперативної 

діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих 

управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності 

виробництва. 

На рівні підприємств робота служб мотивації (або окремих 

фахівців, керівників, менеджерів) має бути спрямована на вивчення 

потреб, що постійно змінюються, інтересів, ціннісних орієнтацій 

працівників у сфері праці, мотивів їх трудової діяльності, мотиваційного 

потенціалу і ступеня використання у трудовому процесі, виявлення змін 

у структурі мотивів і прогнозування їх розвитку та впливу на результати 

діяльності.  

Мотиваційний моніторинг передбачає проведення регулярних 

опитувань та аналіз наявної економічної, соціологічної та психологічної 

інформації. Для оцінки мотивації трудової діяльності в динаміці 

взаємозумовленості та взаємозв‟язку з соціально-економічними 

процесами важливо мати набір ключових характеристик (показників), до 

яких належать: 
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а) характеристика трудової діяльності і якості трудового 

потенціалу: 

професійно-кваліфікаційний склад працівників;  

якість професійної підготовки та перепідготовки робочої сили;  

стан зайнятості;  

оцінка конкурентоспроможності працівників;  

форми і методи матеріального стимулювання трудової діяльності та 

їх дієвість;  

форми і методи негативної мотивації та їх ефективність;  

умови й організація праці;  

рівень продуктивності праці; 

рівень задоволення працею та результатами трудової діяльності;  

роль і місце праці в ціннісних орієнтаціях працівників;  

основні мотиви трудової діяльності і зміни в їх структурі; 

б) показники рівня життя:  

номінальна заробітна плата;  

структура доходів;  

диференціація доходів;  

структура витрат;  

реальний бюджет працівників та їх сімей;  

рівень забезпечення житлом, послугами медицини, освіти, 

культури, екологічна ситуація, особиста безпека; 

в) характеристики стану суспільної думки щодо ефективності 

соціально-економічної політики держави, соціальної спрямованості 

ринкових перетворень.  

Мотиваційний моніторинг має сприяти визначенню найбільш 

ділових, у даний період, важелів і стимулів впливу на поведінку 

конкретних працівників з метою досягнення їх цілей і цілей організації. 

 

 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Бойко Р.П., студент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської 

діяльності. Ефективність управління багато в чому обумовлена якістю 

таких рішень. У рішеннях фіксується вся сукупність відносин, що 

виникають у процесі трудової діяльності і управління організацією. 

У зв‟язку із зовнішніми та внутрішніми обставинами виникає 
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потреба у прийнятті рішення. Рішення – це відповідна реакція на 

внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на розв‟язання проблем і 

максимальне наближення до заданої мети. 

Різні фахівці дають різні визначення поняттю «рішення», але з усіх 

визначень випливає, що рішення – це вибір альтернативи. 

В управлінні прийняття рішень - більш систематизований процес, 

ніж у приватному житті. Це пов'язано з багато більшою 

відповідальністю. Менеджери приймають рішення, пов'язані зі багатьма 

людьми і з великою матеріальною відповідальністю. Тому вони не 

можуть приймати непродуманих рішень. 

Управлінські рішення, що приймаються в процесі економічної 

діяльності в умовах ринкових форм господарювання, майже завжди 

сполучено з економічним ризиком, що обумовлено наявністю ряду 

факторів невизначеності, заздалегідь не передбачених. 

Невизначеність – досить широке поняття, яке відображає 

об‟єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні 

та зовнішні умови їх функціонування, неоднозначність параметрів. 

Якість ризикованих рішень обумовлюється в першу чергу повнотою 

і достовірністю використаної інформації. Процес прийняття рішень в 

ситуації ринкової економіки, як правило, об'єктивно складний. 

Інформації в обсязі, необхідному для розробки якісного рішення, завжди 

недостатньо і тому як спеціалісти, готуючи рішення, так і на 

завершальному етапі і сам керівник бувають вимушені звернутися до 

свого досвіду і навіть інтуїції.  

Базове значення має, зазвичай, інформація, а до послуг досвіду і 

інтуїції рекомендовано звертатися в порядку компенсації недостатньої 

інформації. Важливим визначальним фактором управлінського ризику є 

ступінь визначеності ситуації. Управлінське рішення приймається в 

умовах невизначеності, коли неможливо оцінити імовірність 

потенційних результатів, коли фактори настільки нові та складні, що 

щодо них неможливо одержати достатньо інформації. В результаті 

імовірність певного наслідку неможливо передбачити з достатнім 

ступенем достовірності. 

У процесі ухвалення конкретного рішення сполучаються логічні, 

раціонально-змістовні і психологічні його складові. Тому 

найважливішим фактором ефективності менеджменту є професіоналізм 

менеджера. 

Рішення ухвалюється в умовах невизначеності тоді, коли 

неможливо визначити вірогідність потенційних результатів. Як правило, 

подібна ситуація в діяльності фірм складається при їх інноваційній 
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орієнтації, при неможливості зібрати необхідні представницькі 

статистичні і інші дані для визначення рівня ризику, при дорожнечі 

процедур збору і обробки інформації, при неможливості привернути 

досвідчених експертів, підприємців або фахівців у сфері схвалюваного 

управлінського рішення. Яскравим прикладом ухвалення управлінського 

рішення в умовах невизначеності є ухвалення рішень про спосіб 

зберігання тимчасово вільних грошових коштів домогосподарствами в 

умовах тих, що роз регулювали грошового і фінансового ринків (в 

доларах або на депозитних рахівницях в банках). 

Працюючи в обстановці невизначеності, керівник може 

використовувати дві основні можливості. По-перше, спробувати 

отримати додаткову інформацію і ще раз проаналізувати проблему. Цим 

часто вдається зменшити новизну та складність проблеми. Керівник 

поєднує цю додаткову інформацію та аналіз з накопиченим досвідом, 

здатністю до судження або інтуїції, щоб дати ряду результатів 

об'єктивну оцінку. Друга можливість – діяти в точній відповідності з 

минулим досвідом, судженнями або інтуїцією і зробити припущення про 

імовірність подій. Це необхідно, коли не вистачає часу на збір 

додаткової інформації або витрати на неї занадто високі. 

Ухвалення рішення в умовах невизначеності є найскладнішою 

ситуацією в управлінській діяльності. Вона вимагає від підприємця, 

менеджера не тільки обширних і глибоких знань в області організації 

виробництва, надання послуг або іншої підприємницької діяльності, але 

і певних навиків виведення ситуацій із стану невизначеності. 

Ухвалюючи рішення в умовах невизначеності, слід керуватися 

правилом, яке свідчить, що будь-яке рішення, що розробляється на 

основі навіть поверхневого аналізу або прогнозу краще за рішення, що 

приймається спонтанно, навмання. 
 

 

 

ORGANIZATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

IN A COMPANY 
Olexandr Pohorilyi,  

East European University of Economics and Management 
 

The process of human resources management in a company will be 

effective only if there is a strategy and connection between the strategy, 

policies and the management system. It is very important for the aims to be set 

correctly and for the human resources management system to be organized to 

work on achieving on these goals.  
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The process of organization of human resources management in a 

company consists of several stages.  

Stage 1. Analysis of Internal and External Factors 
Analysis of external and internal factors is very important for the correct 

setting of aims and goals. And it is true not only at the initial stages. The 

environment of a company‟s operation is quite dynamic and its changes may 

lead to significant changes in human resources management.  

Stage 2. Development of Human Resources Management Strategy 
The mission of the company is the foundation of the business, and it 

serves as the grounds for the corporate strategy design. The strategy of human 

resources management is designed based on the corporate strategy. There may 

be different strategies for the company: 

- strategy of cost minimization; 

- strategy of quality improvement; 

- innovation strategy. 

Each of these strategies defines the choice of the strategy of human 

resources management. One of the strategies of cost minimization may be 

optimization of the number of personnel, which in many cases leads to 

layoffs. Orientation on the strategy of quality improvement implies creation of 

the system of encouragement to provide maximum involvement of personnel 

in quality improving. It also suggests training of personnel in new 

technologies or modern methods of processing of raw material. With 

innovation strategy of the company the human resources management system 

is designed to provide optimal conditions for innovative activities of workers 

and continuous renewal of knowledge. 

At the stage of design of human resources system the management of the 

company decides whether they are ready to invest into human capital assets 

and if so, specifically what into and in what volume. 

Stage 3. Long-Term Budget Preparation.  

Calculation of the Investment Project Effectiveness  
To estimate investments into human capital assets one should dedicate 

human resources expenses into a separate budget of the company. Human 

resources units, managers and specialists have lately become the “centers of 

financial responsibility” and human resources expenses have become the 

“centers of expenditures”. At the stage of design and approval of the human 

resources strategy it is best to create a long-term budget with the program-

target planning, whereas a short-term budget (up to one year) with line-by-line 

budgeting is better for daily operations. 

Stage 4. Development of Human Resources Policy 

Strategy gives only the general direction of the company in human 
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resources management. Human resources policy acts as intermediate link 

between the strategy of human resources strategy and personnel management 

system, which in fact sets the rules of game in daily operation. Collective 

bargain agreement is often the document that expresses human resources 

policy in the company. 

Stage 5. Development of System of Human Resources Management 

The next stage after development of human resources strategy and policy 

is development of the system of human resources management. This is biggest 

part of the process in the volume of documents that need to be prepared. The 

system, subsystems and functions of human resources management are set 

depending on the choice of the company strategy. Use of human resources, its 

evaluation and compensation should be paid major attention for all three 

strategies.  

Stage 6. Implementation of the System of Human Resources 

Management 

Implementation of the system of human resources management is the 

most time consuming sage. Main elements of changes and improvements in 

the company should be known by all workers. Lack of such knowledge may 

lead to the delay of the system implementation and to negative tendencies in 

human resources. 

Stage 7. Evaluation of Implementation of Strategy, Policy and 

System of Human Resources Management 

All processes should be evaluated. Evaluation of all components of the 

human resources system management act as foundation for further business 

decisions regarding human capital assets and may lead to changes or 

corrections of human resources strategy and personnel policy in the company. 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Циганок М.П., студент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

Розвиток персоналу для кожного підприємства є істотним 

елементом виробничих інвестицій. За допомогою заохочення навчання 

підприємство відкриває своїм співробітником можливість підвищувати 

професійні навички і тим самим створює кістяк кваліфікованого 

персоналу і здійснює його випереджальну підготовку. Без розвитку 

співробітників не може бути успішного розвитку організації. Необхідно 

також відзначити, що об‟єктом інвестицій у персонал стають саме 
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співробітники, а не власника фірми. 

Професійний розвиток персоналу - це досить складна система та 

безперервний процес, що реалізовується через комплекс освітніх, 

практичних, соціально-культурних, комунікаційних та мотиваційних 

заходів, спрямованих на навчання, підвищення кваліфікації, розвиток 

ділових якостей, соціально-особистісний розвиток, оцінку та адаптацію 

персоналу до виробничих та організаційних змін. 

Важливим питанням становлення професійного розвитку 

особистості є визначення потреби в підготовці персоналу, тобто 

встановлення невідповідності між професійними знаннями, уміннями та 

навичками, які повинен мати персонал організації для виконання її 

поточних і перспективних цілей та тими наявними знаннями, уміннями й 

навичками, котрі персонал має на теперішній час. Визначення потреби у 

професійному розвитку працівника здійснюється на всіх рівнях 

управління підприємством: організації в цілому, структурного 

підрозділу та окремого працівника. 

В умовах ринкової економіки планування розвитку персоналу 

визначення обсягів професійного навчання працівників здійснюється 

підприємством самостійно. Планування персоналу повинно забезпечити 

максимальне розкриття здібностей працівників і їх мотивацію, 

враховувати економічні і соціальні наслідки під час прийняття 

відповідних рішень. Оскільки персонал є вирішальним фактором 

діяльності будь-якої організації, про ефективність планування можна 

судити з рівня досягнення цілей підприємством. 

Успішний розвиток персоналу обумовлений трьома факторами: 

знаннями, можливостями і поводженням співробітників. 

Знання є основою розвитку здібностей персоналу, сприяють 

формуванню особистісного потенціалу людини. У контексті розвитку 

персоналу розрізняють два види знань, необхідних у щоденній, поточній 

роботі, загальне знання своєї справи. 

Знання, необхідні для рішення поточних задач, не можуть бути 

визначені посадовими обов‟язками, це професійні знання, що персонал 

здобуває разом з досвідом роботи. Загальні професійні знання 

здобуваються в процесі одержання утворення і подальшої підготовки 

кадрів. 

Успішний розвиток персоналу вимагає використання конкретних 

методів, спрямованих на формування й активізацію його знань, 

можливостей і поведінкових аспектів. Серед методів розвитку персоналу 

можна виділити: а)методи формування і розвитку кадрового потенціалу 

організації і б) методи розвитку потенціалу кожного співробітника. 
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Професійний розвиток являє собою процес підготовки 

співробітника до виконання нових для нього виробничих функцій, 

заняттю нових посад, рішенню нових задач, тобто розвитку нових 

компетенцій. Організації створюють спеціальні методи і системи 

управління професійним розвитком – управління професійним 

навчанням, підготовкою резерву керівників, розвитком кар‟єри 

Професійний розвиток впливає і самих співробітників. Підвищуючи 

кваліфікацію і здобуваючи нові навички і знання, вони стають більш 

конкурентноздатними на ринку праці й одержують додаткові 

можливості для професійного росту як усередині своєї організації, так і 

поза нею. Професійне навчання також сприяє загальному 

інтелектуальному розвитку людини, розширює його ерудицію і коло 

спілкування, змінює впевненість у собі. Ключовим моментом в 

управлінні професійним розвитком є визначення потреб організації в цій 

області. 

Власне кажучи, мова йде про виявлення невідповідності між 

професійними знаннями і навичками (компетенціями), яким повинний 

володіти персонал організації для реалізації цілей (сьогодні й у 

майбутньому) і тими знаннями і навичками, якими він володіє в 

дійсності. Визначення потреб у професійному розвитку окремого 

співробітника вимагає спільних зусиль відділу людських ресурсів 

(відділу професійного розвитку), самого співробітника і його керівника. 

Кожна зі сторін привносить своє бачення цього питання, обумовлене її 

положенням в організації і роллю в процесі професійного розвитку. 

Найважливішим засобом професійного розвитку персоналу є 

професійне навчання – процес безпосередньої передачі нових 

професійних навичок чи знань співробітникам організації. Важливим 

етапом підвищення ефективності праці є професійна орієнтація 

працівників і адаптація їх у колективі. Професійна орієнтація полягає у 

найдоцільнішому застосуванні кваліфікації, досвіду і поглядів 

працівника. З огляду на масштаб інформації, яку надають працівнику, 

професійну орієнтацію поділяють на загальну та спеціальну. 

Загальна професійна орієнтація полягає в ознайомленні новачка з 

організацією загалом: видами діяльності, організаційною побудовою, 

асортиментом продукції(послуг),споживачами, перспективами розвитку, 

традиціями, пріоритетами, нормами взаємовідносин, оплатою праці, 

режимом праці і відпочинку, вимогам щодо охорони праці й техніки 

безпеки, вирішенням побутових питань та ін. 

Спеціальна орієнтація стосується підрозділу, у якому буде задіяний 

новий працівник. З цією метою йому надають таку інформацію: цілі, 
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технологія і особливості діяльності підрозділу; зв‟язку підрозділу з 

іншими виробничими й управлінськими підрозділами; персональні 

обов‟язки працівника; відповідальність; умови праці та її оплати; 

перспективи службового зростання тощо. Професійна орієнтація дає 

змогу усвідомити працівнику власне місце і місце свого підрозділу в 

загальній структурі організації, швидко освоїти посадові обов‟язки, 

сформувати відчуття єдності з іншими співробітниками. 
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