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СЕКЦІЯ 1 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ  

В УКРАЇНІ 
Тимінська А.О., студентка 3 курсу 

спеціальність 5.03050901«Бухгалтерський облік» 

Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В.Даля 
Науковий керівник: виклада-методист вищої категорії Колеснікова В.В., 

викладач вищої категорії Кукушкіна Л.М. 

 

Вивчення тенденції розвитку та функціонування процесів 

транснаціоналізації в Україні. Важливою визначальною рисою становлення 

сучасного світового господарства є виділення такого світогосподарського 

суб’єкта, як ТНК. При цьому змінюється сам зміст поняття “світова економіка”, 

яка все більше перетворюється на “транснаціональну”, що характеризується 

встановленням більш стабільних і довгострокових економічних зв’язків.  

Транснаціоналізація економіки – один із найбільш впливових процесів 

сьогодення, що забезпечує збільшення масштабів і ефективності виробництва, 

розширення географічних меж коопераційних зв’язків, удосконалення механізмів 

акумуляції капіталу і ресурсів розвитку, уніфікацію економічного простору у 

вигляді зближення “правил гри” і одноманітності в споживчих перевагах через 

домінування світових брендів і стандартів. У зв’язку з цим активна участь у 

процесі транснаціоналізації дозволить сформувати додаткові джерела розвитку, 

забезпечити продуктивність галузей та підвищити конкурентоспроможність 

національної економіки. Для сучасної України транснаціоналізація підприємств 

може виступити економічним механізмом, який визначить нові пріоритети 

суспільного відтворення, цілі та вектори зовнішньоекономічної політики. Для 

процесу транснаціоналізації характерне переплетення капіталів за рахунок 

поглинання фірм інших країн, створення спільних компаній, залучення 

фінансових коштів іноземних банків, встановлення міцних довготривалих 

зв’язків за кордоном промислових компаній і банків тієї самої країни. Для 

транснаціоналізації виробництва, як системи, характерні наявність розгалужених 

вертикальних і горизонтальних гнучких зв’язків між елементами системи, 

виробничими, торгово-комерційними підприємствами, кредитно-фінансовими 

установами; поява нових інтегративних властивостей системи; постійні 

перетворення внутрішньої структури під впливом зовнішнього середовища.  

Процес транснаціоналізації, що характеризується посиленням взаємозв’язку 

і взаємозалежності суб’єктів світової економічної системи в результаті 

глобальних операцій ТНК, сьогодні досяг планетарних масштабів. Перевагами 

перетворення фірм у ТНК є: використання всіх можливих ресурсів інших країн 

для досягнення мети діяльності; уникнення митних бар’єрів і проникнення на 

важкодоступні ринки; нівелювання внутрішньої обмеженості ринку країни 
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базування; зростання розміру підприємства та максимізація прибутку; отримання 

дешевих і якісних ресурсів; вибір оптимального рівня оподаткування тощо. 

Усього у світі діють приблизно 60 тис. фінансово-промислових груп і ТНК, що 

охоплюють до 250 тис. філіалів за межами країн базування, контролюють до 50 % 

світового промислового виробництва, 65 % зовнішньої торгівлі, 80 % патентів і 

ліцензій на нову техніку, технології і ноу-хау.  

Вітчизняна національна економічна система, розвиваючи транснаціональну 

діяльність, має на меті вирішення двох основних завдань: залучення необхідного 

для розвитку капіталу та проведення власної політики експансії на зарубіжних 

ринках. В Україні станом на 1 жовтня 2012 р. було зареєстровано 2307 іноземних 

підприємств, що порівняно зі станом на 2011 р. (2323) показує зниження 

іноземної активності на українському ринку. Серед мотивів здійснення діяльності 

на ринку України перше місце в рейтингу займає мотив “розмір і потенціал 

ринку” (20 %), друге місце – “інтерес до доступу на ринок” (15 %). За даними 

рейтингу видання “Financial Times” та консалтингової компанії “Deloitte”, станом 

на 01.01.2013р. питома вага українських компаній становить 13,4 % у переліку 

500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи. Лідируючі позиції 

серед найбільших компаній України посідають компанії металургійної, 

нафтопереробної галузей. Про особливості транснаціоналізаційних процесів в 

Україні свідчить динаміка прямих іноземних інвестицій, адже на сьогодні ТНК є 

одним з основних українських інвесторів. ТНК здійснюють діяльність на 

території приймаючої країни за допомогою своїх дочірніх підприємств та філій. В 

Україні зафіксовано близько 7 тис. філій іноземних ТНК, тоді як у світі їх 

приблизно 810000, тобто лише 0,8 % від загальної кількості філій ТНК. За 

різними оцінками щорічна потреба України в інвестиціях сягає 100–120 млрд дол. 

США . У сучасних умовах українські компанії активізують процеси 

транснаціоналізації своїх операцій. Їх діяльність виходить за межі національної 

економіки, не обмежуючись збільшенням обсягів експортно-імпортних операцій, 

а перетворюючись на повноцінні транснаціональні корпорації. До найбільших 

ТНК в Україні відносять “УкрАВТО”, “Індустріальний Союз Донбасу” (ІСД), 

“ROSHEN”, “Систем Кепітал Менеджмент” (СКМ), “Кераміст”, ВАТ “Укрнафта”, 

Nemiroff Холдинг, “Інтерпайп” (Interpipe Group) та інші. 

Висновок:  

1. Серед об’єктивних проблем, які існують в Україні щодо формування 

вітчизняних ТНК, можна назвати нестабільність політико-правового середовища 

країни; нерозвиненість ринкової інфраструктури; нестабільність курсу 

національної валюти; нерозвиненість внутрішнього інвестиційного ринку; 

обмежену зовнішню орієнтацію бізнесу; інформаційну відсталість країни; 

невеликі (у світовому масштабі) розміри бізнес-груп; наздоганяючий характер 

науково-технологічної діяльності, інноваційної складової господарювання; кризу 

високотехнологічних галузей економіки.  

2. Важливим напрямом вітчизняної транснаціоналізації може стати 

партнерство глобальних компаній з малими українськими компаніями, що в 

першу чергу носять інноваційний профіль діяльності. Існує ряд факторів, що 
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сприяють активізації процесів транснаціоналізації національної економіки 

України: перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності, придбання 

активів за кордоном і частки в іноземних компаніях, інституціональні зміни в 

компаніях, довгострокові контракти на поставки з іноземними партнерами, 

реалізація системи державних гарантій. 

Література 

1. Хоменко І.Б. Вплив транснаціональних корпорацій на конкурентне 

середовище національної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. економ. наук: спец.08.00.02 “Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини” – К., 2010.  

2. Гайдуцький І.П. Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих 

інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні / І.П. 

Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2011.  
 

 

 

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ 

ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
Платонов А. Ю., аспірант 

спеціальності «Економіка та управління підприємством» 
Національного транспортного університету 

Науковий керівник: к.е.н., професор Козак Людмила Степанівна 

 

Постановка проблеми. Доцільність, раціональність, вигідність здійснення 

міжнародних вантажних перевезень на практиці виражається в категорії 

«ефективність», яка характеризує відношення результату (ефекту) до витрат, 

необхідних для його досягнення. При цьому, в сучасних дослідження 

ефективність міжнародних вантажних перевезень розглядається переважно в 

контексті роботи учасників ринку (логістичних операторів, перевізників, 

транспортних компаній, експортерів, імпортерів – підприємств та організацій як 

державної, так і приватної власності) або в контексті роботи галузі. Однак, з 

урахуванням активізації міжнародної інтеграції та зростання впливу міжнародних 

геополітичних відносин на економічну діяльність країн, особливої уваги 

заслуговує питання забезпечення ефективності вантажних перевезень з 

урахуванням міждержавних відносин (міждержавний рівень).  

Аналіз та напрями дослідження. Виступаючи однією з ключових 

інфраструктурних галузей, галузь вантажних перевезень забезпечує необхідні 

умови для реалізації соціальних, економічних, геостратегічних і інших завдань 

окремих держав світу на шляху їх інтеграції у світову господарську систему. 

Належний і сталий розвиток транспортної інфраструктури є свого роду гарантом 

єдності економічного простору й динамічного розвитку економіки країни, 

конкурентоспроможності її господарюючих суб’єктів на світовому ринку [1].  

Важливість забезпечення ефективності міжнародних вантажних перевезень 

на міждержавному рівні обумовлена необхідністю збільшення геополітичної ролі 

держави за рахунок активізації цієї галузі. Критеріями підвищення ефективності 
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при цьому можуть виступати: відповідність вимог національного та 

міжнародного законодавства, доступність інформації для учасників ринку 

міжнародних перевезень та встановлення прозорих правил здійснення 

конкуренції.  

Для активізації, спрощення та підвищення ефективності міжнародних 

вантажних перевезень формується система міжнародних транспортних коридорів 

(МТК). Сприятливе географічне розташування обумовлює можливість 

використання території нашої держави як одного з ключових вузлів 

транспортного сполучення між країнами Європи та Азії, а також вихідного 

пункту вантажних перевезень (територією України загалом проходять сім МТК). 

Подальше створення транспортних коридорів та входження їх до міжнародної 

транспортної системи виступає пріоритетним загальнодержавним напрямом 

розвитку вітчизняного транспортно-дорожнього комплексу, оскільки, як 

зазначають О.П.Процик та Ю.О.Сілантьєва, «держави, територією яких 

проходять МТК, мають можливість отримувати прибуток не тільки за рахунок 

більш вільного доступу необхідних товарів, а також і за рахунок надання послуг 

при транзиті товарів між іншими країнами» [4].  

При цьому, важливим критерієм забезпечення ефективності міжнародних 

вантажних перевезень в межах МТК є узгодження законодавства країн-учасниць, 

а також технічна стандартизація транспортної інфраструктури, узгодження 

екологічних вимог, спрощення митних формальностей [3].  

Забезпечення ефективності міжнародних вантажних перевезень на 

міждержавному рівні має враховувати геополітичну ситуацію та міжнародні 

стратегічні орієнтири розвитку партнерських відносин між країнами. В цьому 

контексті для України необхідно оцінювати нормативно-правову базу та реальне 

сприяння активізації транспортних потоків із країнами-стратегічними 

партнерами, враховуючи, що розвиток міжнародних вантажних перевезень 

нерозривно пов’язаний із розвитком міжнародної торгівлі. Слід зазначити, що 

хоча для України європейська інтеграція виступає пріоритетом міжнародної 

політики ще з середини 2000-х рр., однак станом на середину 2017 р. транспортна 

система країни і досі не відповідає стандартам і вимогам Європейського Союзу, 

відзначається суттєвим відставанням щодо інфраструктури та якості транспорту. 

Для подолання такої ситуації з боку ЄС Україні надається міжнародна технічна 

допомога у сфері транспорту, спрямована на сприяння реструктуризації та 

оновлення транспортного сектору України і поступову гармонізацію діючих 

стандартів та політики з існуючими в ЄС. 

Доцільно погодитися з позицією М.М. Кузнецова, А.В. Борисова та 

Д.А. Тихонова [2], що оскільки всі країни перебувають на різних етапах розвитку 

та здійснюють діяльність у різних правових і адміністративних умовах, кожна 

країна повинна в індивідуальному порядку вирішувати, які заходи щодо 

спрощення процедур та організації міжнародних вантажних перевезень 

вимагають реалізації, в якому масштабі й у якій послідовності. Країни при 

плануванні своїх реформ повинні керуватися наявними інструментами 

спрощення процедур, до яких належать міжнародні конвенції, регіональні або 
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двосторонні угоди, стандарти й рекомендації, підготовлені міжнародними 

організаціями, асоціаціями або регіональними органами, а також передові 

практики та ситуаційні дослідження. Перевага використання таких інструментів, 

зокрема, міжнародних правил і стандартів, полягає в тому, що це нейтральні, 

розроблені експертами правила, впровадження яких у багатьох країнах і сферах 

ділової активності являє собою високоефективний спосіб досягнення 

гармонізації. Обмін досвідом і знаннями, якому сприяють міжнародні організації, 

сприяє підвищенню політичної грамотності й поглибленню знань у сфері 

спрощення процедур вантажних перевезень, а також їх практичному 

застосуванню . 

Висновки. Оцінка ефективності міжнародних вантажних перевезень на 

міждержавному рівні має проводитися з позиції збільшення геополітичної ролі 

держави за рахунок розвитку даної галузі, підвищення статусу країни на 

світовому ринку транспортних послуг, формування позитивного іміджу 

національних експортерів, імпортерів та транспортних операторів. На 

ефективність міжнародних вантажних перевезень на міждержавному рівні 

значний вплив має геополітичний чинник (політичні відносини з сусідніми 

державами та країнами походження вантажів), тому важливою є активізація 

співпраці саме з країнами–стратегічними партнерами.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 
Далічук Д., студент 6 курсу 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Сарана Л.А. 

 

Роль електронних грошей у розрахунках в мережі Інтернет у світовому 

масштабі зростає швидкими темпами. Еволюція форм грошей відбувається і в 
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Україні – електронні гроші починають використовуватися вітчизняними 

економічними агентами для розрахунків в українському сегменті мережі 

Інтернет. Однак темпи зростання емісії електронних грошей в Україні є значно 

меншими, що зумовлено чинниками як мікро-, так і макрорівня. А тому на 

сучасному етапі актуальним є дослідження розвитку вітчизняних систем 

електронних грошей, зважаючи на світові тенденції й національні особливості.  

Електронні гроші вперше з'явилися в Японії у другій половині 1980-х років. 

В Європі перші наперед оплачені електронні платіжні інструменти було 

запроваджено на початку 1990-х рр.. В Україні нормативне регулювання обігу 

електронних грошей вперше було здійснено 25.06.2008 затвердженням НБУ 

«Положення про електронні гроші в Україні»  

Останнім часом у всьому світі розвиток систем електронних грошей 

характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та 

паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і 

сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і 

стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно 

розвинутих країн. Аналогічні процеси відбуваються і в України. Ринок 

електронних грошей в Україні характеризується:  

- по-перше, слабким розвитком банками емісії електронних грошей;  

 - по-друге, активним (порівняно з електронними грошима на основі карток) 

використанням на практиці небанківських систем електронних грошей на 

програмній основі, проте вони не мають такого статусу через обмеження 

вітчизняного законодавства.  

В Україні найбільшого поширення набули системи електронних грошей на 

програмній основі, які не мають юридичного погодження з НБУ. Такими 

системами є «Яндекс.Деньги», «Інтернет.Гроші», «WebMoney Transfer» тощо. 

Найбільш популярною є система «WebMoney Transfer» створена в листопаді 1998 

р. (в Україні функціонує з 2003 р.). Система підтримує декілька типів гаманців, на 

яких враховуються майнові права на різні типи цінностей. Одиницею виміру 

майнових прав на цінності, що знаходяться в гаранта, є титульний знак 

«WebMoney» (WM) відповідного типу.  

Прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є складною 

справою, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має правового підгрунтя для 

свого існування. Якщо емісія електронних грошей на карткових носіях (наперед 

оплачених карток міжнародних платіжних систем та електронних гаманців 

НСМЕП) за відсутності в законодавстві належних правових положень 

регулюється нормами, щодо емісії платіжних карток і здійснюється в Україні 

лише банками, то системи розрахунків електронними грошима програмного типу 

(«Інтернет.Деньги», технологія PayCash, WebMoney Transfer тощо) та 

небанківські емітенти цих грошей працюють в умовах правової невизначеності. 

Механізм інфляційного впливу електронних грошей діє у двох напрямах. Перший 

напрям – звичайна мультиплікація грошей на банківському рахунку покриття 

електронних грошей, другий – випуск самих електронних грошей, які 

циркулюють (виконують функції засобу обігу) без відображення на банківських 
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рахунках до моменту погашення . 

Для забезпечення ефективного розвитку розрахунків на основі електронних 

грошей необхідна реалізація ряду заходів:  

 з метою створення конкурентного середовища на ринку електронних 

грошей, що сприятиме його розвитку, НБУ доцільно внести зміни в нормативно- 

правові акти щодо дозволу небанківським установам здійснювати емісію 

електронних грошей відповідно до вимог міжнародної практики;  

 підвищити ліміти щодо обсягу зберігання електронних грошей з 

урахуванням часового аспекту й особливостей фінансового моніторингу;  

 створити у межах НСМЕП систему емісії електронних грошей на 

програмній основі як менш витратній (відсутність необхідності створювати 

необхідну інфраструктуру для продавців товарів і карт-рідерів для розрахунків 

власників електронних грошей у мережі Інтернет). При цьому слід скористатися 

досвідом «WebMoney Transfer», «PayPal» щодо впровадження сучасних 

платіжних сервісів (оффлайн платежі з допомогою мобільних пристроїв тощо);  

 впроваджувати у вітчизняну практику емісії платіжних карток на 

безконтактній основі (Near Field Communication – NFC), що сприятиме 

активнішому використанню карток з функцією електронних грошей.  

 прийняти Закон України «Про електронну торгівлю». Чітке законодавче 

визначення сутності та видів електронної торгівлі сприятиме ефективному 

розвитку бізнесу в Інтернеті, в тому числі й систем електронних грошей як 

засобів розрахунку .  

Отже, вітчизняний ринок електронних грошей знаходиться на стадії 

становлення й потребує прийняття заходів з його активізації регулюючими 

органами (НБУ) для узгодження механізмів його функціонування з міжнародною 

практикою та впровадження банками сучасних технологій у платіжній сфері.  

Література 

1. Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. 

Ринок елект-ронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення 

/ М.В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4.  

2. Ільницька Н. Аналіз світового ринку електронних грошей / Н . Ільницька // 

Вісник НБУ. – 2010. – № 5.  

3. Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / 

І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8.  
 

 

 

АУТСОРСИНГ ЯК ОПТИМАЛЬНА ФОРМА КООПЕРАЦІЇ 

ВЕЛИКОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Зубко Н., студентка 4 курсу 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Сарана Л.А. 

 

Стан розвитку вітчизняного підприємництва в даний момент 

характеризується як нестабільний. Це пов’язано з існуванням ряду проблем 
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політичного та економічного характеру. Вирішенню цих проблем має сприяти 

активізація малого підприємництва, розвиток його співпраці з великими 

підприємствами, тобто кооперація між великим і малим бізнесом. У 2008-2009 

роках, коли різко знизився попит на експортну продукцію (метал, хімічну 

продукцію, зерно), економіка і бюджет України втрималися завдяки малому та 

середньому бізнесу. 

 Економічні та інституціональні підходи до проблем конкуренції, 

співробітництва та форм співпраці великих і малих підприємств висвітлюються в 

роботах ряду вітчизняних і зарубіжних вчених: Б.А.Анікіна, Н.Ю.Брюховецької, 

І.П.Булєєва, З.С.Варналія, В.І.Ляшенко та інших .  

Аналіз статистичних даних дозволяє сформулювати висновок про те, що в 

Україні за останні роки склалися деякі позитивні тенденції у розвитку малого 

підприємництва. Кількість малих підприємств на 10 тисяч населення за період з 

2000 до 2015 року збільшилася з 44 до 82, частка найманих працівників - з 15,1% 

до 27,1%, частка реалізованої продукції - з 8,1 до 16,6%. Однак питома вага 

продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізації продукції (робіт, 

послуг) скоротилася з 16,9% в 2012 році до 16,6% в 2015 році в той час як 

аналогічний показник діяльності великих підприємств за вказаний період зріс з 

41,2 % до 42,4%. Це при тому, що кількість малих підприємств становить 95% від 

загального числа українських підприємств, а частка найманих працівників на них 

перевищує 27% від загальної кількості найманих працівників . Таким чином, 

вітчизняну економіку справедливо можна характеризувати як економіку великого 

бізнесу, що має ряд негативних наслідків для держави (нераціональна структура 

економіки, прояви монополізму, можливість використовувати дешеву робочу 

силу та ін.).  

Світовий досвід функціонування малого підприємництва дає приклад 

використання інструментів організаційного та фінансово- економічного 

характеру для його підтримки та розвитку. Одним з таких інструментів є 

кооперація великого і малого бізнесу. У розвитку такої кооперації великий бізнес 

зацікавлений не менш, ніж малий. З різноманіття форм виробничої кооперації 

представляється доцільним виділити таку форму, як аутсорсинг. Вона є 

оптимальною в сучасних умовах, оскільки дає можливість великому бізнесу 

удосконалювати управління підприємством, а малому - здійснювати 

господарську діяльність без залучення значних фінансових ресурсів.  

Аутсорсинг - це використання зовнішніх ресурсів (матеріальних, трудових, 

інтелектуальних) в організації бізнес-процесів компанії. Він означає передачу 

сторонній організації певної частини виробничих або пов’язаних з ними функцій, 

які не є пріоритетними. Аутсорсинг не слід ототожнювати з разовими послугами, 

оскільки він пов’язаний з веденням бізнесу і має довгостроковий характер. 

 Перевагами для замовника (великого підприємства) є можливість зниження 

витрат на утримання власних служб, зосередження фінансових ресурсів на 

провідних напрямах діяльності. Для малого підприємства-аутсорсера вигідність 

аутсорсингу пов’язана з розвитком власної діяльності, збільшенням власних 

доходів, підвищенням професіоналізму і якості послуг, що надаються. В 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

19 

результаті підвищується рівень зайнятості в державі, вирішується ряд соціально-

економічних проблем, удосконалюється структура економіки шляхом 

гармонійного розвитку великого і малого бізнесу. 
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В останні роки на фінансовому ринку з'явилися нові терміни ─ 

криптовалюта, біткоіни, блокчейни.В світі існує понад 90 криптовалют. 

Найпоширенішою і найдорожчою з них залишається біткоіни (англ. – bitcoin). 

Біткоіни не випускаються центральними банками і не залежать від кредитно-

грошової політики тієї чи іншої держави. Емісія відбувається тільки в цифровому 

вигляді. Швидке зростання популярності та курсу віртуальних грошей, а надто з 

початку 2017 року, зробило їх трендовою темою.Утім, далеко не всі можуть чітко 

уявити, у чому головні переваги цифрової валюти, як вона працює та які 

перспективи в нової ланцюгової системи зберігання даних та грошових переказів. 

Окрім того, в Україні і багатьох країнах світу 

відсутнійзаконодавчий статус криптовалюти, а більшість пояснень у відкритому 

доступі переобтяжені технічною інформацією. 

Bitcoin − це, власне, перша і найвідоміша з безлічі інших віртуальних валют. 

Головна її перевага − неможливість підробки, позаяк одна «монета» (англійською 

«coin» − монета) − це набір даних, ретельно захищений від злому і копіювання за 

допомогою різних криптографічних (шифрувальних) методів захисту. Тому 

біткоін називаютькриптовалютою. 

З’явилася вона у 2009 році, творцем уважається Сатоші Накамото (Satoshi 

Nakamoto) − на його честь назвали мінімальну частину біткоіна, яку можливо 

передати, − 0,00000001 або 10−8 BTC. 

Головна ідея біткоіна − створення валюти, яка працюватиме прозоро, вільно 

поширюватиметься і не знеціниться. На відміну від звичних грошових одиниць, 
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нині жодна держава не може контролювати, додатково «надрукувати» або 

знецінити біткоіни. 

Таким чином ця криптовалюта має надійний захист від підробки, нею 

можна миттєво розрахуватися будь-де у світі за наявності підключення до 

інтернету. Водночаспереказ відбувається анонімно і без стягнення комісії банком. 

Біткоін нерідко порівнюють з євро або доларом, однак влучнішим було б 

порівняння із золотом або сріблом, оскільки властивості біткоіна в дечому 

подібні до властивостей дорогоцінних металів. 

Кількість криптовалюти обмежена − загалом випустити або видобути 

можливо 21 мільйон біткоінів, заразом у світі на сьогодні уже існує близько 16,5 

мільйонів. 

У лютому 2017 року в Австрії відкрився перший у світі біткіон-банк, де 

встановлені спеціальні банкомати, які дозволяють обмінювати криптовалюту на 

євро і навпаки. Подібні банкомати існують і в Азії, наприклад, у Сінгапурі. 

Щодо нашої держави, криптовалюта біткоін наразі не має в 

Україні визначеного правового статусу. Це ускладнюється відсутністю 

консолідованого підходу до класифікації біткоіну та регулювання операцій з ним 

у світі. Утім, для вирішення цього питання Нацбанк «започаткував діалог» із 

Кабміном та рядом інших держустанов. Водночас у травні цього року в 

Україні відкрили перший bitcoin-автомат. Автомат цифрової валюти 

розташований в одному з торговельних центрів Одеси і підтримує операції в обох 

напрямках: біткоін можна придбати за гривні, а також можна продати і отримати 

гривні на руки. 

На сьогодніУкраїна входить у топ-5 країн світу за кількістю користувачів 

різними біткоін-гаманцями. Справа в тому, що біткоіни дуже популярні серед 

українських IT-фахівців, які дуже активно інвестують у дану валюту. 

На нашу думку, такі передові технології, як електронна готівка, рано чи 

пізно прийдуть і в Україну, ставши звичним способом для взаєморозрахунків для 

більшості громадян. Загалом, використання криптовалюти є новим, 

революційним способом здійснення платежів в електронній комерції. При 

належному удосконаленні технології, законодавчому регулюванні та покращенні 

відповідної інфраструктури дана технологія займе значне місце в повсякденному 

житті людей. 

Література 

1. Н.Поппер «Цифровое Золото. Невероятная история биткойна или о 

том, как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново»,м.Вильямс, 2016г. 

2. Комисаренко В.В. Феноменкриптовалюты Биткоин. М.: БЕЛТИМ СБ, 

2014. 

3. Власов А.В. Электронные деньги и эволюционная теория 

происхождения денег // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. № 12. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/135325988/ 

 

 

https://hromadske.ua/posts/v-avstrii-vidkryvsia-pershyi-v-sviti-bitcoin-bank
https://hromadske.ua/posts/bitcoin-ne-maie-vyznachenoho-pravovoho-statusu-v-ukraini-natsbank
https://hromadske.ua/posts/bitcoin-ne-maie-vyznachenoho-pravovoho-statusu-v-ukraini-natsbank
https://hromadske.ua/posts/bitcoin-ne-maie-vyznachenoho-pravovoho-statusu-v-ukraini-natsbank
https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-vidkryly-pershyi-bitcoin-avtomat
http://www.ozon.ru/context/detail/id/135325988/


МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

21 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Коваленко В., студент 6 курсу 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Сарана Л.А. 

 

Формування економічної безпеки аграрних підприємств відбувається під 

впливом позитивних зрушень як наслідку процесів реформування національної 

економіки України. Разом з тим, отриманих результатів нині недостатньо для 

створення гарантованої продовольчої безпеки держави, що вимагає подальших 

досліджень механізмів формування і зміцнення економічної безпеки аграрних 

підприємств як продуцентів ресурсного забезпечення національного 

продовольчого ринку.  

 Нагадаємо, що ринок споживачів продукції аграрних підприємств 

формується під впливом низки чинників, а його прояв можна спостерігати за 

динамікою попиту на певні види продовольства, який зумовлений рівнем доходів 

населення, цін на продовольчі товари тощо.  

З позицій системності продовольчого ринку України, він має відмінні 

специфічні особливості, перебуває під впливом низки різноманітних чинників і 

умов. Аграрні підприємства є головним джерелом забезпечення національного 

продовольчого ринку товарними ресурсами власного виробництва, значною 

мірою вони також виконують функції переробки сільськогосподарської сировини 

у готові до споживання продукти харчування, здійснюють їх транспортування, 

зберігання, реалізацію. Звідси випливає висновок про те, що аграрні підприємства 

варто розглядати як утворювачів низки специфічних відмінностей, сукупна дія 

яких зумовлює функціональну спрямованість будь-яких регіональних ринків 

продовольства як складових національного продовольчого ринку. Тому 

продовольча безпека національного продовольчого ринку зумовлює необхідність 

формування надійної економічної безпеки самих аграрних підприємств.  

На необхідність формування економічної безпеки аграрних підприємств 

впливає низка чинників, де відмінності регіонального господарювання ми 

розглядаємо як пріоритетні, адже саме вони забезпечують як економічні, так і 

соціальні умови для організації ефективності праці, у тому числі і на аграрних 

підприємствах. 

 Формування економічної безпеки аграрних підприємств потребує широкого 

інструментарію, господарське використання якого сприяє обґрунтуванню та 

обранню прийнятного альтернативного варіанту власної поведінки на ринку. 

 Економічна безпека функціонування аграрних підприємств знайшла 

надзвичайно широке відображення у спеціальній економічній літературі. Так, 

більшість авторів розглядають економічну безпеку як стан економіки, що 

гарантує стійке економічне зростання, належне задоволення потреб членів 

суспільства, ефективне управління процесами господарської діяльності, захист 

економічних інтересів усіх учасників ринку. У цілому погоджуючись з таким 

трактування економічної безпеки, доповнимо, що це і відповідний стан 

ресурсного забезпечення аграрних підприємств, за якого гарантується високий 
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рівень ефективності використання окремих його складових, досягається сталість 

господарського функціонування 27 та динамічність подальшого розвитку 

аграрних підприємств, конкурентний статус яких дозволяє їм протистояти 

від’ємному впливу та загрозам зовнішнього оточення.  

Отже, головну мету економічної безпеки аграрних підприємств ми вбачаємо 

у забезпеченні їх сталого господарського функціонування та ефективного 

використання накопиченого ресурсного потенціалу. Важливого значення при 

цьому набуває здатність менеджменту аграрних підприємств формувати таку 

економічну безпеку, убезпечити суб’єкти господарювання від загроз зовнішнього 

оточення.  

Зауважимо, що без належної організації забезпечення економічної безпеки 

аграрних підприємств не буде ефективним, тому у таких процесах варто 

інтегрувати низку заходів, змістом яких є накопичення ресурсного потенціалу, 

обґрунтування стратегічних альтернатив господарського розвитку, формування 

інноваційних механізмів управління тощо.  

Виходячи з цього, аспекти управління економічною безпекою аграрних 

підприємств варто розглядати як органічну складову загальних механізмів 

управління, вектор дії яких спрямований на відсіч будь-яким зовнішнім загрозам. 

Саме відсутність цього нерідко зумовлює кризові явища у господарській 

діяльності аграрних підприємств. 
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Інноваційна модель розвитку України привертає дедалі більшу увагу 

науковців, політиків, представників бізнесу.Інноваційні процеси відіграють в 

сучасній економіці надзвичайно важливу роль, а визначення та врахування їх 

особливостей є неодмінною умовою забезпечення ефективності економічної 

стратегії держави. Важливу роль в житті суспільства стали відігравати галузі, що 

ґрунтуються на так званих високих технологіях, а також галузі, що безпосередньо 

задовольняють потреби людей. 
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Головна мета інноваційного типу розвитку полягає в отриманні 

максимального економічного ефекту від кожної одиниці впровадженого і 

перетвореного на товар винаходу та ідеї. Можна стверджувати, що в даний час в 

Україні державної інноваційної політики не існує. Разом з тим інтелект і знання є 

одним з головних резервів країни, причому єдиним відновлюваним ресурсом. Для 

його застосування у країни є головне - це освічені кадри та наука, але, на жаль, 

вони практично не використовуються, тому що немає внутрішнього попиту на 

інтелект і нове знання, немає інфраструктури, яка цей попит забезпечить.  

Впровадження моделі інноваційного розвитку національної економіки (які 

функціонують в економічно розвинутих країнах) України суттєво ускладнює 

існуюча структура ВВП, бо головним джерелом валютних надходжень до 

державного бюджету залишаються гірничо-металургійний комплекс (32%), 

частково харчова та переробна галузі (25%), мінеральні продукти (10%), хімічна 

промисловість (8%). А власники цих виробництв до останнього часу фактично не 

здійснювали технологічну модернізацію промислових підприємств, оскільки й 

без цього мали певні конкурентні переваги на світових ринках за рахунок 

відносно дешевої робочої сили, сировини та енергоносіїв. У посткризовій 

економічній ситуації стан зовнішньоторговельного балансу української 

економіки лише погіршується, що підкреслює стратегічну безперспективність 

теперішнього місця України. Основна стратегія тих, хто контролюють ключові 

сектори української економіки, – збільшити свої прибутки, ігноруючи загальну 

деградацію національного господарського комплексу, зростаюче технологічне 

відставання, кризові процеси у науці та освіті [2, с. 141].  

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю науковців визначається як 

кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у 

промислово-розвинених країнах та потребам інноваційного розвитку. Стабільне 

скорочення реальних обсягів фінансування науково- технічного комплексу та 

відсутність дієвої державної науково-технічної політики не дають підстав для 

висновку про наявність реального підґрунтя для переходу до інноваційної моделі 

розвитку. Реформування науково-технічного комплексу побудовано за 

принципами частих змін цілей та завдань, без урахування загальновідомих 

факторів функціонування та розвитку науково-технічного потенціалу: активної та 

передбачуваної державної підтримки, формування попиту на наукові досягнення 

з боку реального сектора економіки, тощо.  

Нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в Україні є 

фрагментарною, суперечливою і тому недосконалою. Виконання прийнятих 

законів в інноваційній сфері є незадовільним. Однак є визначеними підходи і 

кількісні орієнтири щодо здійснення структурних змін в Стратегії розвитку 

України на період до 2020 року, де основною метою є підвищення впливу 

інновацій на економічне зростання України. Все це свідчить, що структура і 

принципи управління інноваційним розвитком в Україні потребують докорінних 

змін. Ці зміни повинні бути спрямовані на вирішення основних проблем 

інноваційного розвитку економіки.  

До ключових проблем у формуванні й реалізації державної інноваційної 
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політики в Україні належать такі [4, с. 24]: 

 − недостатня якість бізнес-середовища, збереження нерозвиненості умов 

для справедливої конкуренції на ринках, а також за одержання державної 

підтримки;  

− збереження значних бар’єрів для поширення в економіці нових 

технологій, обумовлених відсутністю державної технологічної політики й 

неефективним галузевим регулюванням, включаючи процедури сертифікації, 

митне і податкове адміністрування;  

− недостатність зусиль регіональної й місцевої влади щодо поліпшення 

умов для інноваційної діяльності;  

− взаємодія бізнесу й держави у формуванні й реалізації інноваційної 

політики поки що не має регулярного характеру, не забезпечує збалансованого 

вираження інтересів різних інноваційно- активних підприємств, особливо в нових 

секторах, що формуються;  

− недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій: 

обмежена гнучкість, нерозвиненість механізмів розподілу ризиків між державою 

й бізнесом, слабка орієнтованість на стимулювання зв’язків між різними 

учасниками інноваційних процесів на формування й розвиток науково-

виробничих та технологічних партнерств.  

Отже, нагальною постає проблема модернізації української економіки з 

метою підвищення технологічного рівня експорту та якісних характеристик 

вітчизняної продукції, яка постачається на внутрішній ринок, що необхідно для 

забезпечення конкуренції з імпортованими товарами не тільки за ціновими, але й 

за якісними характеристиками. Саме на виконання цього стратегічного завдання 

має бути спрямована інноваційна політика України.  
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Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, 

відчутно впливаючи на доходи юридичних і фізичних осіб.На сучасному етапі 

розвитку української економіки виникає необхідність у глибокому аналізі 

основних принципів податкової системи, які відіграють основну роль у 

формуванні податкової політики держави. Першим хто сформулював правила, 

яких має дотримуватися податкова система, був А. Сміт. Серед них варто 

виділити такі :  

1) громадяни кожної держави повинні брати участь у підтримці своєї 

держави по можливості та відповідно до доходів, які вони одержують під 

охороною держави;  

2) податок, що сплачується громадянами, повинен бути точно визначеним. 

Час його сплати й розмір повинен бути відомий платнику й усім, хто захоче про 

це знати;  

3) будь-який податок повинен стягуватися у зручний час і спосіб для 

платника;  

4) будь-який податок повинен бути побудований так, аби затрати на його 

вилучення були мінімальними .  

Названі чотири постулати оподаткування не втратили свого значення і 

дотепер . Світова фінансова наука сформувала принципи, які визначають 

науковий підхід до характеристики внутрішньої сутності і суспільного 

призначення податкової системи:  

1. Принцип вигоди та адміністративної зручності. Цей принцип наголошує 

на тому, що втрати добробуту в результаті сплати податків мають бути 

співмірними для платників з тими вигодами, котрі вони отримують за рахунок 

фінансованих з податкових надходжень потреб і суспільних благ.  

2. Принцип платоспроможності. Цей принцип декларує, що тягар 

оподаткування має розподілятись відповідно до платоспроможності платника 

податків (розміру доходу, обсягу споживання, вартості майна тощо).  

3. Принцип визначальної бази. В основу побудови певної податкової 

системи має бути покладена соціально-економічна доктрина держави.  

Сьогодні у зв’язку з ухваленням Податкового кодексу, згідно зі статтею 4, 

принципами побудови системи оподаткування в Україні мають наступний 

вигляд:  

– загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати 

встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, 

платником яких вона є відповідно до положень цього Кодексу;  

– рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів 

податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників 

податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної належності, 

форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця 
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походження капіталу; 

 – невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі 

порушення податкового законодавства;  

– презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма 

закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або 

якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або 

контролюючих органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення на 

користь як платника податків, так і контролюючого органу; 

 – фіскальна достатність – установлення податків та зборів із урахуванням 

необхідності у досягненні збалансованості витрат бюджету з його 

надходженнями;  

– соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків;  

– економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг 

надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх 

адміністрування;  

– нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, 

який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоспроможності 

платника податків;  

– cтабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть 

вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, у 

якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також 

податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;  

– рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків 

та зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів 

до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;  

– єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на 

законодавчому рівні всіх обов’язкових елементів податку.  

Отже, на сьогодні в Україні питання реалізації податкової політики, яка б 

відповідала зазначзазначеним вище принципам, є досить важливим. Адже їх 

дотримання і чітке виконання призведе до ефективної роботи податкової системи 

України. Для розв’язання цієї проблеми задіяні тисячі вчених, фахівців 

Державної податкової служби України, на цю тему написано безліч статей, 

наукових праць, прийнято велику кількість нормативних актів. Необхідність у 

реформуванні податкової системи України пов’язана з тим, що сьогодні 

порушуються основні принципи її побудови та призначення. Сутність проблеми 

полягає в тому, що при створенні цієї системи не були повною мірою враховані 

теоретичні принципи оподаткування, які виведені на підставі багатовікового 

досвіду .  
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Впровадження міжнародних стандартів страхування в Україні − одне з 

важливих завдань і можливих напрямів входження страхового ринку держави у 

міжнародне страхове співтовариство. Проте це можливе лише при врахуванні 

внутрішніх можливостей держави, пов’язаних з її економічним і політичним 

становищем, фінансовою стабільністю і законодавчою базою страхування. 

Міжнародна практика визначає, що рівень розвитку країни в цілому 

характеризується залежно від того, яким чином функціонує та організовано в ній 

страховий захист, адже страхування займає друге місце по рентабельності серед 

інших галузей економіки. В ряді країн страхування виступає потужним 

інвестиційним інструментом, адже за рахунок акумульованого страхового 

ресурсу можна розвивати економіку вцілому. Міжнародний досвід страхових 

послуг досліджували такі вітчизняні автори: Є. Гребенщиков [1], Л. Гутко [2], 

С. Осадець, І. Субачов [3], О. Філонюк [4]. Нажаль, в сучасних умовах не 

розглядаються такі важливі питання як формування і регулювання страхового 

ринку України, з урахуванням міжнародної пррактики.  

Проведення дослідження структури світового ринку страхування вказує на 

нерівномірність його розвитку в різних куточках світу. Наприклад, у 2016 році 

понад 63% всіх страхових надходжень належало Японії та США, 31% - державам 

Європейського Союзу, частка решти країн світу становила близько 9%, у тому 

числі частка України - лише 0,02%. На міжнародному страховому ринку 

домінують індустріально розвинені регіони Північної Америки, Європи та 

Японія, частка яких складає близько 90% від загальної суми страхових платежів 

за всіма видами страхування. Високих темпів зростання за зазначеним 

показником (за всіма видами страхування, особливо за договорами страхування 

життя) досягли Швейцарія та Франція - 37% (48% за договорами страхування 

життя) та 34% (378% за договорами страхування життя) відповідно [4]. У країнах 

із ринковою економікою частка страхування складає до 12 % від валового 

внутрішнього продукту, тоді як в Україні цей показник менше 1%.  

В більшості країн світу страхування розглядається як окрема галузь 

економічної діяльності, до якої входять відмінні за формами власності 

страховики. Звичайно, що домінування державної чи приватної форми організації 

страхового захисту залежить від суспільного устрою та економічної політики 

держави.  

Світова страхова практика передбачає поділ страхування на «Life insurance» 
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(страхування життя) і «Non - life (General) insurance» (загальні види). Міжнародні 

статистичні дані свідчать про те, що лідером виступає особисте страхування [5]. 

На сучасному світовому страховому ринку діє близько 3 тисяч кептивних 

компаній, які мають у своєму розпорядженні 23 - 24 мільярдів доларів 

акумульованих коштів. Взаємне страхування стало міжнародним явищем. 

Товариства взаємного стра хування займають значне місце на ринках розвинених 

країн усіх континентів. Так, у Північній Америці (37% світового ринку 

страхування) ТВС займали 57,6% ринку страхування життя і 27% ринку 

загальних видів страхування в США та 53% ринку страхування життя і 19% 

ринку загальних видів страхування в Канаді. У Західній Європі (33,9% світового 

ринку страхування) ТВС охоплюють від 2,8% (Італія) до 48% (Великобританія) 

ринку страхування життя і від 0,25% (Ірландія) до 52% (Швеція) ринку загальних 

видів страхування; кількість ТВС складає близько двох тисяч [4].  

Бажання інтеграціі України у європейський простір передбачає адаптацію 

національного законодавства з нормами й стандартами правової системи 

Європейського Союзу, що потребує формування розвиненого ринку страхування, 

сприяння економічній діяльності всіх ринкових 905 суб`єктів, розширення 

правової бази, застосування регулюючих методів впливу дер жави на страховий 

ринок, що відповідають європейським стандартам. Вирішення цих проблем 

забезпечить прискорення процесу переходу національної економіки у ринкову, 

розвиток світової економіки та міжнародних відносин. 

Отже, на сучасному етапі розвитку ринку страхування в Україні, який 

передбачає його поступову інтеграцію до міжнародного ринку страхування, до 

основних напрямів державного регулювання страхової діяльності слід врахувати 

наступне: приведення вітчизняного страхового законодавства у відповідність до 

міжнародних стандартів та норм; посилення системи контролю за діяльністю 

учасників ринку страхових послуг; введення державних стимулів для розвитку 

страхування життя та пенсійного страхування; розроблення механізмів залучення 

в інвестиційний процес тимчасово вільних коштів страхових компаній; 

запровадження ефективної системи маркетингу для потенційних споживачів 

страхових послуг.  
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На сучасному етапі розвитку національної економіки актуальними є 

проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в 

умовах високої конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблем 

конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності економічних суб’єктів 

займалися такі зарубіжні вчені, як Г. Гамель, П. Друкер, К. Ендрус, Р. Ешенбах, 

П. Зенге, К. Крістенсон, Р. Коуз, Ф. Котлер, М. Портер, К. Прахалад, Д. Рікардо, 

А. Сміт, Р. Солоу, М. Штропер, Й. Шумпетер. Теоретичні та методологічні 

основи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства та його продукції 

розглянуті у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких 

Б.В. Букринський, Л. С. Кобиляцький, С. М. Клименко, А. Н. Литвиненко, 

С.І. Савчук, М. Ткаченко, В. Н. Осипов, З. В. Юринець та ін. 

Результати дослідження. У сучасних умовах ринкової економіки важливим 

завданням перед кожним підприємством стало підвищення їх 

конкурентоспроможності. Сьогодні для успішного функціонування підприємства 

оцінка його конкурентоспроможності є першою необхідністю. Вона дає змогу 

виявити усі недоліки підприємства і покращити його діяльність.  

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність підприємства 

створювати, виробляти і продавати товари та послуги, цінові та нецінові якості 

яких привабливіші ніж в аналогічної продукції конкурентів [1, ст. 384]. 

За думкою М. Портера [2, ст. 40] конкурентоспроможність підприємства є 

відображенням відносного рівня ефективності використання усіх видів 

виробничих ресурсів, які наявні у цього підприємства. Конкурентоспроможність 

є порівняльною характеристикою підприємства, яка відбиває різницю між рівнем 

ефективності використання на ньому всіх видів ресурсів порівняно до 

аналогічних показників інших підприємств певної однорідної групи. 

Конкурентоспроможність підприємства є сукупністю взаємопов’язаних 

елементів, спрямованих на забезпечення його сильних конкурентних позицій, 

підтримання та розвиток існуючих і створення нових конкурентних переваг. 

Існує велика кількість методів аналізу конкурентних переваг та визначення 

конкурентоспроможності підприємств, а саме: модель Бостонської 

консультативної групи (БКГ); модель М. Портера; метод «Мак-Кінзі»; модель 

Shell/DРМ; метод LOTS; метод РІМS; ситуаційний аналіз (SWОТ-аналіз); метод 

експертного оцінювання; модель Хофера/Шенделя; фінансово-економічний 

метод; метод картування стратегічних груп. 

Основними завданнями у сфері підвищення конкурентоспроможності 

можна визначити такі:  
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- усунення бар’єрів підприємницькій діяльності, зменшення податкового 

тиску;  

- удосконалення законодавства в галузі підприємницької діяльності, 

розроблення антимонопольного законодавства;  

- забезпечення платоспроможного попиту населення;  

- державна підтримка новостворених підприємств: створення служб 

інформації про новітні технології, зміни у законодавстві, перспективні ринки 

збуту;  

- фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо 

створення нових товарів і послуг.  

Перелічені заходи будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності не 

тільки підприємства та його продукції, а й усієї економіки загалом [3]. 

Не існує однієї загальноприйнятої методики оцінки 

конкурентоспроможності, усі мають певні переваги і недоліки. У більшості робіт 

автори пропонують враховувати і використовувати різні чинники 

конкурентоспроможності. Через те виникає потреба удосконалення розроблення 

методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств та їхньої продукції. 
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Сегодня инновации – необходимое условие обеспечения 

конкурентоспособности и ускорения темпов роста компаний. Если внедряемые 

инновации не приводят к желаемому результату, то руководителям важно понять, 

каким образом можно повысить эффективность инновационных процессов в их 

организациях. 

Согласно исследованиям, в течение последних трех лет компании, 

занимающие лидирующие позиции с точки зрения инновационного развития, 
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продемонстрировали темпы роста на 16% выше, чем компании, 

расположившиеся на последних строчках в рейтинге инновационных компаний 

[5]. 

Многие российские компании рассматривают инновации как важный 

фактор успеха и заинтересованы в реализации инновационного потенциала. В то 

же самое время руководители компаний в России признают, что им еще 

предстоит многое сделать как в вопросах разработки действенных 

инновационных стратегий, так и в области внедрения эффективных 

инновационных процессов и формирования инновационной культуры в своих 

организациях [5]. 

На пути инноваций стоят две сложные задачи, которые должны решить 

компании при настройке процесса управления инновациями: обеспечить 

возможность быстрого вывода на рынок инновационных идей и найти и удержать 

в компании высококвалифицированных специалистов, готовых реализовать эти 

инновационные идеи. 

Ниже представлен примерный План по управлению инновационной 

деятельностью, который может помочь построить оптимальную управленческую 

модель, обеспечивающую максимальный рост бизнеса в результате внедрения 

инноваций. План охватывает все аспекты – от разработки инновационной 

стратегии до воплощения инновационных идей на практике в строгом 

соответствии с установленными правилами. 
 

 
Рисунок 1 – План по управлению инновационной деятельностью, 

служит основой для глубокого анализа инновационного процесса и 

принятия важных решений об управлении инновациями 
 

Элементы 1 и 2 указывают на связь инновационного процесса с бизнес- 

стратегией. В центре внимания элементов 3–7 находится максимальное 

увеличение возможностей компании в области генерации инновационных идей. 

Элементы 8–12 отражают операционные мероприятия, включая 

1. Цели бизнеса и цели инновационного развития 

2. Стратегия инновационного развития 

Параметры операционной модели: 

3. Руководство   8. Портфель проектов  
4. Культура   9. Управление инновациями  

5. Команда   10. Организация 

6. Экосистема   11. Финансирование 
7. Процесс   12. Показатели эффективности и система мотивации 

 

 

Новые продукты, услуги, технологии, бизнес-модели, процессы, каналы и цепочка 
создания стоимости 
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эффективные методы работы, необходимые для коммерциализации 

инновационных идей и их вывода на рынок. Для каждого из 12 элементов 

существует передовая практика, а также различия в подходах, которые должны 

учитываться каждой компанией в процессе использования этих методов в своей 

деятельности. 

Внедрение инновации, как правило, предваряется анализом ситуации, 

сложившейся в конкретной организации. Подходящим инструментом для этой 

цели является метод SWOT-анализа, заключающийся в выявлении сильных 

(Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон учреждения, а также возможностей 

(Opportunities) и угроз (Threats) [1]. Так как основной целью введения инноваций, 

как правило, является желание удовлетворить запросы имеющихся и 

потенциальных пользователей, необходимо выяснить их актуальные потребности 

и прогнозировать тенденции на будущее [2]. 

После внедрения инновации важно поддерживать с пользователями 

обратную связь, чтобы своевременно корректировать и улучшать нововведение. 

Как показывает практика, одни организации внедряют инновации успешнее, 

чем другие. Социологические исследования свидетельствуют о том, что большое 

значение в этом имеет рабочая среда [4]. Для многих людей, в том числе и 

руководителей, творчество ассоциируется только со сферой искусства. 

Стремление улучшить количественные показатели эффективности труда, может 

невольно содействовать формированию сверхконтролируемой среды, что 

ограничивает для человека возможность работать творчески. Организациям, цель 

которых – рост и развитие, необходимо выработать у себя инновационную 

культуру [3]. 

Таким образом, инновации – определяющий фактор быстрого роста 

доходов. Без инноваций долгосрочный рост бизнеса невозможен. Инновации 

становятся все более важным условием сохранения конкурентоспособности 

организаций. Управление инновациями – важная и самостоятельная функция 

бизнеса. 
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Проблематика фінансового забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища є надзвичайно актуальною в умовах сталого розвитку 

економіки та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини. Адже в 

Україні дедалі загострюються проблеми екологічного стану довкілля і стають все 

помітнішими такі явища як забруднення атмосферного повітря, поверхневих та 

підземних вод, порушення земель, забруднення ґрунтів, погіршення якості 

продуктів харчування [1]. В Україні найбільша у Європі розораність земель, 

найбільше споживання водних та лісових ресурсів, непомірно високе техногенне і 

антропогенне навантаження на довкілля [2]. 

Згідно статті 42 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» фінансування екологічних заходів в Україні може здійснюватися за 

рахунок наступних джерел: коштів Державного бюджету України і місцевих 

бюджетів; коштів підприємств, установ та організацій; фондів охорони 

навколишнього природного середовища; добровільних внесків та ін. коштів [3]. 

Основною формою фінансового забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища є бюджетне фінансування. Аналізуючи видатки 

бюджетів на охорону навколишнього природного середовища можна зробити 

наступні висновки.  

В 2016 р. планові видатки зведеного бюджету України на охорону 

навколишнього природного середовища становили 8113,0 млн. грн., в свою чергу, 

фактичне надходження коштів за цією групою видатків було 6255,4 млн. грн., 

тобто недовиконання затверджених планових показників становило більше 33%. 

Це є негативним явищем, оскільки свідчить про суттєві обсяги недофінансування 

природоохоронних та інших заходів екологічного спрямування. Основною 

причиною такого невиконання плану було зменшення обсягів видатків 

спеціального фонду бюджету, який відрізнявся від плану 2016 р. на 1740,1 млн. 

грн. або на 35,4%. Найбільш відчутним було недофінансування за статтею 

«Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (код бюджетної 

класифікації 0511), обсяг фінансування на ці потреби скоротився на 31% та за 

статтею «Утилізація відходів» (код бюджетної класифікації 0512) – на 41% [4].  

Аналіз структури видатки бюджету держави на охорону навколишнього 

природного середовища показав, що найбільшу частку (83,7% у 2016 р.) у цих 

видатках займають обсяги коштів, які йдуть на фінансування «Запобігання та 

ліквідації забруднення навколишнього природного середовища», зокрема, на 

раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів та інші 

заходи. Показник питомої ваги видатків на іншу діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного середовища становив майже 11%, а на 
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фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у цій сфері виділялось 

більше ніж 1,3%, що є мізерною сумою. 

Аналізуючи видатки на охорону навколишнього природного середовища в 

розрізі державного і місцевих бюджетів України, можна зауважити, що в 2016 р. 

за рахунок коштів державного бюджету було профінансовано видатків на суму 

4771,6 млн. грн., а коштом місцевих бюджетів - 1483,8 млн. грн., що свідчить про 

високий ступінь централізації коштів на фінансування цієї групи видатків і 

більшу відповідальність держави порівняно з органами місцевого 

самоврядування. Частка коштів державного і місцевих бюджетів на охорону 

довкілля в минулому році становила відповідно 76,3% і 23,7%. 

Оцінюючи видатки бюджетів за програмною класифікацією видатків та 

кредитування державного бюджету можна побачити, що розподіл коштів, 

отриманих Міністерством екології та природних ресурсів України в 2016 р., 

відбувався наступним чином.[5]:  

1) на Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України було 

виділено 1688,2 млн. грн., з яких левова сума коштів (1218,9 млн. грн.) йшла на 

фінансування державної підтримки заходів, спрямованих на зменшення обсягів 

викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення 

приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного 

співробітництва з питань зміни клімату (код 2401530).  

2) на другому місці за обсягами бюджетного фінансування було Державне 

агентство водних ресурсів України, яке в 2016 році одержало 2406,2 млн. грн. і 

основною бюджетною програмою, на яку ним виділялись кошти в сумі 2347,0 

млн. грн. була «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та 

управління водними ресурсами»; 

3) ще одним важливим розпорядник бюджетних коштів є Державне 

агентство України з управління зоною відчуження, яке в 2016 р. освоїло коштів 

на суму 2121,8 млн. грн. З цієї суми 748, 2 млн. грн. становили внески до 

Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР та 995,8 

млн. грн. – це кошти для фінансування підтримки у безпечному стані 

енергоблоків та об'єкту «Укриття» та заходів щодо підготовки до зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС. 

Отже, з вище проведеного аналізу можна зробити підсумок про те, що 

бюджетне фінансування охорони навколишнього природного середовища в 

Україні здійснюється зі значним недовиконанням планових показників. 

Основним джерелом бюджетних коштів є Державний бюджет України (більше 

76% в 2016 р.). Кошти державного бюджету переважно спрямовуються на сплату 

фінансування державної підтримки заходів, спрямованих на зменшення обсягів 

викидів парникових газів,на потреби зони відчуження та на експлуатацію 

державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами.  
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Менеджер – это руководитель, который направляет и координирует 

деятельность работников, в обязательном порядке подчиняющихся ему и 

выполняющих его требования. Суть деятельности менеджера заключается в 

умелой организации работы подчиненных. Это особый вид творческой 

деятельности. Менеджер должен владеть полным знанием процесса, которым он 

руководит, уметь ставить чѐткие цели перед подчиненными, обладать 

лидерскими качествами и, конечно же, с умением воздействовать на 

подчиненных. 

Суть влияния заключается в использовании конкретных средств, 

позволяющих внести изменения в поведение, позиции, установки других людей. 

По виду влияние различают на внешнее влияние (то есть физическое, 

материальное воздействие) и на внутреннее влияние (психологическое 

воздействие). Поговорим о внутреннем влиянии. Психологическое воздействие 

представляет собой воздействие на психику человека, на его душевное состояние, 

чувства, мысли, для которого используются только психологические средства [4, 

с. 121]. 

Одним из методов психологического влияния является манипуляция. 

Проанализировав различные определения манипуляции, дающиеся разными 

авторами в своих работах, выделим основные черты манипуляции: во-первых, это 

вид духовного, психологического влияния; во-вторых, это скрытый 

психологический прием; в-третьих, это воздействие, требующее от манипулятора 

значительного мастерства и знаний.  

Манипулятивное воздействие подразумевает следующие составляющие: 

целенаправленное преобразование информации, сокрытие манипулятивного 

воздействия, средства принуждения, мишени воздействия, роботизация [1, с. 

http://www.kmu.gov.ua/
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109]. Рассмотрим каждый компонент подробнее.  

Целенаправленное преобразование информации заключается в искажении 

информации, еѐ утаивании, либо особом способе подачи информации. Сокрытие 

манипулятивного воздействия означает соблюдение тайного характера 

манипуляции. В некоторых случаях даже манипулятор не осознает факт 

воздействия. Средства принуждения включают в себя характер применения силы 

(власти), степень принудительности давления, способы явного и скрытого 

принуждения, предпосылки силового давления. Мишени воздействия 

представляют собой объекты манипулятивного воздействия. Создается 

необходимость выяснения его низменных влечений, специфических качеств. 

Суть роботизации заключается в роботоподобности объектов манипулятивного 

воздействия, превращающихся в марионеток. 

Манипуляции бывают осознанными и неосознанными. В деловом общении 

обычно встречаются осознанные манипуляции, когда манипулятор 

целенаправленно влияет на поведение манипулируемого. 

Проанализировав литературу, мы выяснили, что существуют 

манипуляторные техники в деловом общении. Такими техниками являются 

провоцирование защитных реакций, провоцирование замешательства и 

дизориентации, игра на нетерпеливости, игра на чувстве безысходности, игра на 

чувстве жадности, использование запланированных «трудных» уступок, 

намеренное «затягивание» времени обсуждения, провоцирование интереса к 

партнеру, формирование впечатления, что партнер настроен на сотрудничество 

[5, с. 284]. 

В рамках изучаемой проблемы нами было проведено тестирование 

студентов 1 курса Института экономики и управления СКФУ, специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Для получения эмпирических 

данных мы использовали методику «Насколько вы подвержены чужому 

влиянию?» 

По результатам тестирования 2 человека относятся к категории «более 6 

баллов», у 17 человек насчитывается от 3 до 6 баллов, к третьей категории «менее 

3 баллов» относится 2 человека. Это значит, что значительная часть студентов, 

прошедших тест, имеет средний уровень подверженности к манипуляциям (80%) 

- это нормальный показатель. Но есть и студенты, которые сильно подвержены 

манипуляциям – 10%. Они наивны, рассеяны, не уверены в себе. Так же мы не 

выявили явных манипуляторов, потому что 2 студента из первой категории 

набрали по 7 баллов, что является границей между второй и первой категориями. 

Результаты диагностики позволяют нам сделать вывод о том, студенты 1 курса 

должны работать над собой и развивать способность противостоять 

манипулированию партнера по общению. Это умение им пригодится в будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что роль 

манипуляции в деятельности менеджера достаточно велика. Она используется им 

как способ оказания скрытого психологического воздействия на собеседника для 

достижения своих целей и успеха в профессиональной деятельности.  
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Доступність і функціональний рівень сучасних інформаційних технологій, а 

також поява глобальних мереж та масштабність покриття, призводять до 

збільшення кількості документів первісно створених в електронній формі та 

еволюційного переходу до етапу, на якому створення, обробка. зберігання та 

передавання переважної частини документації буде виключно у електронній 

формі. Електронний документ стає основною формою інформаційних 

комунікацій між підприємствами, фізичними особами та державними установами 

в умовах функціонування Е-економіки. 

Документ є одним із базових понять бухгалтерського обліку та облікових 

практик, тому розуміння природи електронного документа для бухгалтера має 

основоположне значення. Робота бухгалтерської служби з документами 

акумулює підходи до розуміння категорії Документ у різних галузях знань та 

сферах суспільної діяльності.  

Вітчизняну науку про бухгалтерський облік сфокусовано переважно на 

документ, створений у паперовій формі. Вважається, що удосконалення існуючих 

видів та форм графіків документообігу є запорукою правильної організації 

документообігу та успішної роботи бухгалтерської служби. Відтак, документ, 

документування та документообіг розглядається в рамках автономної облікової 

системи підприємства. 

Процес узгодження нормативних засад щодо регулювання електронної 

комерції торкнувся й законодавчого регулювання ведення бухгалтерського 

обліку. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» було 

оновлено сучасними термінами на основі виконання вимог Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних 

бар'єрів для експорту послуг» [1]. Так, слова "на паперових або машинних носіях" 
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замінено словами "у паперовій або в електронній формі", "на машинних носіях" - 

словами "з використанням електронних засобів оброблення". 

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у 

бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про 

електронні документи [2] та електронний документообіг [3]. 

Отже, основними факторами, що уповільнюють розвиток документа у науці 

про бухгалтерський облік в умовах Е-економіки є: орієнтація на традиційну 

паперову форму документа; організація документообігу виключно для 

бухгалтерських документів, що унеможливлює налагодження комунікаційних 

зв’язків з іншими підрозділами та службами підприємства; різноспрямованість 

нормативно-правового забезпечення використання електронних документів; 

недостатній рівень знань працівників бухгалтерії у сфері інформаційних 

технологій. 

Віддаючи належне необхідності підтримки вітчизняних традицій 

документування та документообігу на підприємствах, необхідно одночасно 

впроваджувати належний рівень сучасної системи менеджменту, прийнятої у 

провідних компаніях світу. В області перспективних досліджень незмінним 

трендом останніх десятиліть залишається управління інформацією 

(інформаційний менеджмент), система менеджменту якості та її сертифікація на 

відповідність міжнародним стандартам ISO 9000 та 9001. Майже всі сучасні 

концепції управління розвиваються на фоні стратегічного менеджменту, що 

зародився у середині XX століття. 

Інформаційний менеджмент включає концепції управління Даними, 

Потоками та Документами. Управління Даними розглядається як процес 

виконання послідовних дій щодо збереження структурованих певним чином 

інформаційних об'єктів. Данні формують бази даних. Управління Потоками 

направлено на підтримку функціонування у нормальному режимі систем та 

технологій обробки інформації (автоматизованих та неавтоматизованих). 

Узагальненим процесом виступає управління Документами, яке направлено на 

забезпечення документального супроводу діяльності шляхом упорядкування та 

обробки структурованих та неструктурованих інформаційних об'єктів. 

Управління Документами розглядається у тісному зв'язку з іншими 

функціональними областями, такими як управління фінансованими та 

матеріальними ресурсами, персоналом, виробництвом та іншими, які у свою 

чергу оперують Даними, а не Документами. Для підтримки системи управління 

розробляється відповідне програмне забезпечення.  

Інформаційні технології наголошують на першочерговості вимог 

управління та бізнесу підприємства, IT-адміністратори лише виконують політику 

управління, прийняту вищим керівництвом. ІT - це інструмент існування у 

сучасному світі. Кожне наступне покоління ІT пришвидшує та спрощує процес 

управління, методи традиційної обробки документів поступаються 

безпрецедентної можливості отримувати доступ до прочитання у різних вимірах 

складних гіпертекстових документів, пов'язаних з іншими документами 

механізмом посилань. 
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Стрімкий розвиток IT удосконалює існуючі модулі та додатки, створюючи 

нові версії, або списує їх у небуття, замінюючи кардинально новими. Процес 

складання та зберігання документа в загальній системі документообігу та 

електронному архіві направлений на підтримку заданого рівня ідентифікації, 

цілісності, автентичності та достовірності, що у свою чергу надають документам 

юридичної сили. Документ розглядається як логічна цілісність контенту 

документа (інформаційного змісту) та системної інформації про документ 

(метадані). Область системної інформації (метадані) включає наступні атрибути: 

ім'я файлу, заголовок, автор, відправник або отримувач, дата створення, дата 

зміни, авторизація перегляду) та інші. Відтак, управління системною 

інформацією стає невід'ємним сегментом управління документами. 

Отже, категорія Е-документ ґрунтується на розумінні електронного 

середовища як сукупності даних, сформованих у визначений момент часу, 

відображених конкретним виконавцем з певною метою у програмному 

забезпеченні за допомогою відповідних механізмів. 

Бухгалтер сучасного підприємства знаходиться у епіцентрі змін сучасного 

суспільства. Звичайної комп'ютерної та інформаційної грамотності користувача 

вже недостатньо, бухгалтеру необхідний рівень фундаментальних знань та 

компетенції сфери інформаційних систем і технологій". 

Сучасні реалії українського бізнесу, стан законодавства та рівень захисту 

інформації визначають особливо обережне ставлення бухгалтера до новацій, 

пов'язаних з відмовою від паперового обігу документів. Набутий досвід та 

консервативне налаштування працівників бухгалтерської служби спонукає 

використовувати змішаний Документообіг (паперовий та електронний). 

Прийнято вважати такий варіант єдиним здатним на сьогодні забезпечити 

функціонування підприємства у нормальному режимі з мінімальним рівнем 

ризиків.  
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Протягом тривалого часу бюджетна система України перебуває в скрутних 

умовах. Це спричинено рядом негативних факторів, зокрема дефіцитом обсягу 
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затверджених бюджетних асигнувань та відсутністю гарантій отримання коштів у 

затверджених обсягах. За таких умов у попередні роки помітно впала 

адміністративна дисципліна щодо розробки та затвердження кошторисів доходів 

та видатків. На етапі планування не досить повно опрацьовувалися за всіма 

чинними регламентами економічні показники, які мали бути покладені і в основу 

бюджетних запитів, і в основу кошторисів доходів та видатків.У зв`язку з цим 

виникає необхідність удосконалення контролю прийомів і способів перевірки 

правильності складання та виконання кошторисів бюджетних установ, а також 

обліково-аналітичного забезпечення процесу формування доходів та видатків в 

бюджетній сфері, особливо в умовах наближення національної системи 

бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності. 

Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному 

секторі є важливим елементом інфраструктури ринкової економіки, оскільки вона 

надає інформацію, необхідну для прийняття господарських рішень у приватному 

секторі та політичних – у державному. 

Кошторис є основним плановим фінансовим документом бюджетної 

установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо 

отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх 

функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 

призначень [1, с.5]. 

Усучаснихумовахпроцесформуваннякошторисузалежитьвідобсягівдопустим

ихвидатків. Планування видатків проходить за встановленими нормами, 

виходячи з фактично досягнутого їх рівня в минулому звітному періоді. При 

цьому коригувати видатки можна на суми, які існують виходячи із затверджених 

обсягів бюджетних надходжень. Такий підхід використовується при хронічному 

дефіциті бюджетних коштів, однак він не відповідає критерію ефективності, 

оскільки певною мірою містить умовні величини, недостатньо обґрунтовані з 

позиції фактичної потреби у бюджетних асигнуваннях для нормальної діяльності 

бюджетних установ. При цьому досягнути ефективного управління за 

витрачанням бюджетних коштів можливо лише за наявності раціонально 

сформованного підходу до планування видатків, де будуть відображатися точні 

прогнози [2, с. 61]. Таким чином, постає питання щодо визначення напрямів 

підвищення точності кошторисних показників для їх подальшого використання. 

Оскільки кошторис є плановим документом, за допомогою якого бюджетна 

установа отримує фінансування і на основі якого проводить видатки, від 

правильності його складання залежить ефективність діяльності бюджетних 

установ і раціональне використання бюджетних коштів. З огляду на це, 

кошториси бюджетних установ мають розроблятися з урахуванням таких 

принципів кошторисного фінансування: 

- органічний зв'язок кошторисів з планом соціально-економічного розвитку 

регіону – витрати бюджетних установ визначаються економічним планом тієї 

адміністративно-територіальної одиниці, де знаходиться ця установа; 
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- цільове призначення бюджетних асигнувань (усі витрати бюджетних 

установ згруповано відповідно до статей бюджетної класифікації. Перевищення 

ресурсів за кожною окремою статтею не допускається); 

- дотримання умов режиму економії у витрачанні коштів – цей принцип 

передбачає таке використання коштів, при якому досягається максимальна 

ефективність діяльності установи при мінімумі грошових витрат; 

- проведення вищими за рівнем організаціями та фінансовими органами, 

зокрема Державним казначейством, систематичного контролю за фінансовою 

діяльністю бюджетних установ. 

За останні роки у бюджетній сфері відбулись значні перетворення: 

змінилось бюджетне законодавство; запроваджено систему дистанційного 

обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство», створено централізовану 

модель управління державними ресурсами через єдиний казначейський рахунок. 

У зв’язку з цим реалізація функцій бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах вимагає формування нових підходів, які виникають у сучасних умовах. 

Питанням реформування бухгалтерської системи в сфері бюджетного 

обліку займається Уряд та Міністерство фінансів України. Наслідком їхньої 

роботи стали реформи, що знайшли відображення у Стратегії модернізації 

системи бухгалтерського обліку у державному секторі[5]. 

Основними напрямами цієї стратегії є: 

1. Удосконалення системи бухгалтерського обліку: 

- розподіл між суб'єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо 

ведення обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат; 

- розроблення та запровадження національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією. 

2. Удосконалення системи фінансової звітності та звітності про 

виконання бюджетів шляхом: 

- удосконалення методології складення форм звітності та їх 

удосконалення; 

- розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та 

звітності про виконання бюджетів; 

- удосконалення методів складення та консолідації фінансової звітності 

та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

3. Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової 

системи, що передбачатиме: 

- модернізацію фінансово-бухгалтерських служб; 

- забезпечення казначейського обслуговування усіх суб'єктів 

державного сектору; 

- адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно-

цільового методу, до нових методологічних принципів системи бухгалтерського 

обліку; 
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- посилення контролю з боку органів Казначейства за дотриманням 

правил ведення бухгалтерського обліку і складання звітності; 

- удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів 

фінансово-бухгалтерських служб; 

- уніфікацію програмного забезпечення, що використовується 

суб'єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між 

Мінфіном, органами Казначейства і суб'єктами державного сектору з 

використанням баз даних та інформаційних систем. 

Перелічені напрями дозволять забезпечити ефективне використання 

фінансових ресурсів, покращити стан організації обліку, підвищити ефективність 

діяльності установи.Деякі із цим напрямків вже почали діяти, однак щоб 

побачити повністю модернізацію бухгалтерського обліку, слід ввести у дію всі 

напрямки. Це дасть змогу проаналізувати, чи ефективною є дана стратегія. 
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Оскільки діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів 

виробництва і відповідних матеріальних умов, до одного з головних елементів 

матеріально-технічної бази підприємства відносять необоротні активи 

підприємства. 

Їх склад і структура визначають виробничу потужність підприємства, а стан 

та ефективне використання прямо пропорційно впливають на кінцеві результати 

його господарської діяльності. Ефективність використання необоротних активів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF
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залежить від організації, своєчасного одержання надійної і повної обліково-

економічної інформації. У цьому зв'язку зростає роль та значення обліку як однієї 

з найважливіших функцій управління.  

Проблеми обліку необоротних активів є актуальними для більшості 

підприємств у зв’язку з потребою отримати власниками, кредиторами й 

інвесторами, як вітчизняними, так і закордонними, оперативної та достовірної 

інформації щодо стану, руху, оновлення та ефективності використання 

необоротних активів. Значення такої економічної категорії як необоротні активи 

зумовлюється тим, що необоротні активи, які використовуються у виробничій 

сфері, складають матеріальну основу продуктивних сил, а їх наявність і склад 

визначає економічний потенціал суспільства.  

Необоротні активи, які використовуються у невиробничій сфері, створюють 

умови та сприяють підвищенню рівня науки і культури, покращенню здоров'я та 

соціальному розвитку суспільства. У сучасних ринкових умовах вміла і ретельна 

організація фінансового обліку на підприємстві переростає у суттєвий фактор 

ефективного використання необоротних активів суб'єктами господарювання. Це, 

у свою чергу, призводить до того, що міра раціональності облікового процесу 

набуває першочергового значення в рамках забезпечення успішного розвитку 

підприємства.  

Організація обліку необоротних активів визначається як процес 

цілеспрямованого вибору та безперервного упорядкування способів і прийомів 

збирання, обробки та видачі достовірної та своєчасної інформації про наявність, 

рух, збереження та використання необоротних активів із метою прийняття 

управлінських рішень.  

Інформаційною основою усіх облікових, аналітичних і контрольних 

процедур є саме облікова інформація, тому головним завданням удосконалення 

організації обліку є визначення складу та змісту показників, котрі доцільно 

відображувати в документації, обробляти та узагальнювати у системі обліку. 

Діяльність сучасного підприємництва пов’язана з постійним 

удосконаленням організації його виробництва. Однією зі складових його 

управління є контроль за ефективним використанням необоротних активів. Тому 

аудит як вид контролю є необхідним та обґрунтованим, оскільки володіння 

достовірною інформацією - передумова успішного функціонування суб'єкту 

господарювання. 

Аудит необоротних активів відіграє важливу роль у загальному аудиті 

суб’єкта господарювання. Поліпшення використання основних засобів є одним із 

важливих резервів підвищення ефективності виробництва. Для якісного 

проведення аудиту основних засобів виникає потреба ретельного його 

планування, розподілу перевірки на кілька етапів та досягнення на кожному з них 

поставлених цілей. Завданнями аудиту основних засобів є: оцінка достовірності й 

об’єктивності інформації щодо основних засобів; дослідження адекватності 

контрольних функцій систем внутрішнього аудиту щодо основних засобів як 

одного із факторів впливу на характер аудиторських процедур; перевірка 

документально-аналітичного забезпечення процесів надходження, руху та 
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вибуття основних засобів та ін. 

 При проведенні аудиту основних засобів використовуються такі доказові 

джерела інформації, як: первинні документи, облікові регістри синтетичного 

обліку, інвентаризаційні відомості, відповідні рахунки Головної книги, баланс, 

звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, примітки до річної 

фінансової звітності, фінансова звітність за попередній період, робочі документи і 

звіт попереднього аудитора, наказ про облікову політику тощо 

Організація обліку основних засобів будується із урахуванням таких 

основних факторів: довготривалого терміну використання об'єктів, протягом 

якого їх необхідно обліковувати; необхідність проведення ремонтів, 

реконструкції, модернізації основних засобів, що призводять до зміни їх 

первинних характеристик, які потрібно своєчасно відображувати у регістрах 

обліку; значна вартість об'єктів вимагає адекватної організації процесів їх 

приймання, списання, а також обліку наявності, які б забезпечували їх 

збереження у робочому стані. 

Основна мета управління необоротними активами полягає у забезпеченні їх 

своєчасного оновлення та ефективного використання. У процесі управління 

необоротними активами вирішуються такі завдання: визначення можливих форм 

оновлення основних виробничих засобів на простій і розширеній 

основі;визначення потреби у нарощуванні необоротних активів для розширення 

обсягів діяльності; визначення можливих способів розширення основних 

виробничих засобів (будівництво, створення, купівля, оренда); забезпечення 

ефективного використання раніше сформованих та нововведених основних 

засобів та нематеріальних активів; формування необхідних фінансових ресурсів 

для відтворення необоротних активів та оптимізація їх структури. 
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Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує 

насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює 

новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується н самостійній, 

ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву 
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продукції, надання послуг і зайняттю торгівлею і має на меті сприяння прибутку. 

[1, с. 2] 

Мета дослідження полягає у аналізі системних проблем розвитку малого 

підприємництва на місцевому рівні, визначення пріоритетних напрямів державної 

підтримки розвитку малого підприємництва загальносистемного характеру, а 

також специфічних заходів державної підтримки розвитку малого 

підприємництва на місцевому.  

На сьогоднішньому етапі формування економічних відносин важливу роль 

як в Україні, так і в світі відіграє господарська система. Особливої уваги потребує 

така форма господарювання,як малий бізнес, тому що саме цей сектор економіки 

стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру 

економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, 

розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними 

формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій. Саме мале 

та середнє підприємство дає змогу в найкоротший термін здійснити структурну 

перебудову економіки, сприяє насиченню ринка товарами та послугами і 

формуванню середнього класу. Проте, в сучасних умовах господарювання за 

нестійкої економічної, політичної ситуації, фінансової кризи, діяльність малих 

підприємств гальмується наявністю суттєвих проблем і перешкод у даній сфері, 

що призводить до уповільненості та диспропорційності їх розвитку. Все вище 

приведене визначило вибір теми дослідження, її актуальність і практичне 

значення. Основними проблемами, що перешкоджають розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні є: низька активність громадських об’єднань 

підприємців в процесі розробки регуляторних актів, ускладнений доступ малого 

бізнесу до фінансових ресурсів. Найбільш актуальними для представників малого 

бізнесу є питання отримання невеликих кредитів, а також довгострокове 

кредитування, нестача приміщень для започаткування підприємницької 

діяльності, недостатній розвиток інфраструктурної складової підтримки малого 

та середнього підприємництва, недостатня ефективність взаємодії місцевих 

органів влади та підприємців щодо вирішення нагальних проблем 

підприємницької діяльності. Таким чином, аналіз основних чинників діяльності 

та розвитку малого і середнього підприємництва дає можливість визначити 

комплексний характер та взаємо-пов’язаність зазначених проблем, передбачає 

узгодження в рамках єдиної Програми комплексу заходів за напрямками, 

пріоритетними завданнями, виконавцями та ресурсами. [1, с. 27] 

У Луганській області багато тих, хто хоче працювати, відкривати свою 

справу. Тому створено Регіональну цільову програму «Залучення інвестицій, 

розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області 

на 2016-2017 роки» від 04.03.2016, призначену для реальної підтримки малого та 

середнього бізнесу. Робота місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування спрямовувалась на удосконалення регуляторних 

процесів, створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення 

стабільних умов для створення та функціонування суб’єктів підприємництва, 

вирішення проблем підприємництва. За інформацією Державної служби 
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статистики України мале та середнє підприєм-ництво області станом на 

01.01.2016 було представлене 21313 діючими суб’єктами, у порівнянні з 2014 

роком (24416) загальна кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва 

зменшилась на 12,7 %. В області здійснювали діяльність: 3106 малих підприємств 

(на 4,5 % більше, показника попереднього року (2 972)); 241 середнє 

підприємство (на 4,4 % менше, ніж у попередньому році (252)); 17966 фізичних 

осіб-підприємців (в порівнянні з попереднім періодом (21192) цей показник 

зменшився на 15,2 %). У малому та середньому бізнесі було зайнято 80,8 тис. 

осіб, що на 6,6 % менше, ніж у 2014 році (86,5 тис. осіб). Кількість зайнятих до 

аналогічного періоду зменшилась: на малих підприємствах − на 8,7 % та 

становила 15,6 тис. осіб (у 2014 році – 17,0 тис.), на середніх підприємствах − на 

2,1 % та складала 47,3 тис. осіб (у 2014 році – 48,3). Очевидною була тенденція до 

зниження кількості суб’єктів підприємницької діяльності,що пояснюється рядом 

об’єктивних обставин, основні з яких,на мій погляд, наступні: невизначеність 

перспектив у зв’язку із зовнішньою агресією щодо України, відносне збільшення 

податкового навантаження для СПД на спрощеній системі оподаткування щодо 

сплати Єдиного соціального внеску тощо. Тож позитивним сигналом для малого 

бізнесу є реальної допомоги тим підприємцям, які насправді бажають працювати. 

Орієнтовні обсяги фінансування на реалізацію заходів Регіональної цільової 

програми «Залучення інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва в Луганській області на 2016-2017 роки» складають 373565,316 

тис. грн, із них у 2016 році – 166130,476 тис. грн, у 2017 році – 207434,840 тис. 

грн. Обсяги фінансування із обласного бюджету складають 285722,228 тис. грн, із 

них у 2016 році – 87362,388 тис. грн, у 2017 році – 198359,840 тис. грн. З 

державного бюджету – 6627,500 тис. грн, з бюджетів міст обласного значення – 

63365,588 тис.грн.  

Крім того, розроблено проект Порядку використання коштів обласного 

бюджету та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього 

підприємництва області, яким буде надано фінансову підтримку для реалізації 

проектів. Розглядається механізм надання суб’єктам малого і середнього 

підприємництва області фінансової підтримки за рахунок коштів обласного 

бюджету. В даний час в Луганській області зареєстровано понад 10 тис. 

підприємств малого та середнього бізнесу і близько 54 тис. фізичних осіб, які 

займаються підприємницькою діяльністю. При цьому кількість підприємців-

фізичних осіб в останному році поступово зростає у зв'язку з введенням 

фіксованого податку. Найбільша кількість підприємницьких структур діє у 

великих містах області – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному. Крім того, 

останнім часом відзначається зростання підприємницької активності у сільських 

районах області.  

Для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні необхідно 

створити механізм ефективної взаємодії між державою та підприємницьким 

сектором. Його відсутність проявляється у тому, що малі підприємства ще не 

відіграють вагомої ролі в економіці України, вони ще не стали одним із важливих 

засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення нових 
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робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, 

розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами й послугами. Як 

бачимо, є багато способів вивести мале підприємництво на більш високий рівень, 

треба лише трішки піднапружитись і все вийде. [2, с.47] 
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Визнання та оцінка виробничих запасів є важливою передумовою 

організації обліку цієї ділянки, адже вона впливає на точність визначення 

фінансових результатів, показників фінансового стану, на підставі яких 

приймаються управлінські рішення. 

Проблеми організації та методології бухгалтерського обліку виробничих 

запасів досліджували вітчизняні вчені Ф.Ф. Бутинець, С.І. Дерев’янко, 

В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, О.В. Мурашко, Н.М. Ткаченко, Л.С. Шатковська 

та ін. Ними визначені основні передумови та завдання раціональної організації 

обліку запасів. 

Методологія обліку запасів в Україні регламентована Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (далі – П(С)БО 9 «Запаси») [1].  

Відносно організації обліку виробничих запасів першочергове значення має 

розробка елементів облікової політики – перелік основних положень з обліку 

виробничих запасів, що наводяться в наказі про облікову політику.  

Основні елементи облікової політики щодо запасів визначені Методичними 

рекомендаціями щодо облікової політики підприємства, затвердженими наказом 

Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635 [2] (далі – Методичні 

рекомендації № 635), а саме: методи оцінки вибуття запасів, періодичність 

визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів, порядок обліку і 

розподілу транспортно-заготівельних витрат, визначення одиниці аналітичного 

обліку запасів [2]. 

Згідно пункту 5 П(С)БО 9 «Запаси» «запаси визнаються активом, якщо існує 

імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 

пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена [1].  

Отже, виробничі запаси повинні відповідати наступним вимогам:  
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- повинні оприбутковуватися у результаті фактично здійснених подій;  

- не повинні бути обмежені у застосуванні;  

- повинні бути призначені для реалізації або використання протягом 

операційного циклу, або 12 місяців з дати балансу.  

У випадку невиконання однієї з умов об’єкт виключають зі складу запасів та 

відносять до витрат або до необоротних активів. 

Одним з критеріїв визнання виробничих запасів активом є те, що вартість 

запасів може бути достовірно визначена. У зв’язку з цим важливе значення в 

системі бухгалтерського обліку виробничих запасів має оцінка.  

У бухгалтерському обліку під «оцінкою» розуміють відображення 

(представлення) розмірів господарських засобів, їх джерел у грошовому виразі. За 

допомогою оцінки переводять натуральні показники у вартісні. Оцінка 

виробничих запасів на підприємстві, враховуючи вимоги П(С)БО 9 «Запаси», 

здійснюється на трьох етапах їх руху: при надходженні, вибутті та на дату 

складання балансу. 

Згідно з п. 8 П(С)БО 9 «Запаси» виробничі запаси, що визнані активами, 

зараховуються на баланс за первісною вартістю, тобто вартістю на момент 

надходження (історичною собівартістю). Протягом звітного періоду первісна 

вартість не змінюється за виключенням випадків, що передбачені П(С)БО 9 

«Запаси» (зокрема, щодо уцінки запасів, які втратили свої якісні характеристики 

від довгого зберігання, морального старіння та з інших причин). Завдяки дії 

принципу історичної (фактичної) собівартості пріоритетною є оцінка виробничих 

запасів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво і придбання. 

Для правильного визначення первісної вартості придбаних виробничих 

запасів необхідно врахувати, що не всі витрати, пов’язані з надходженням 

виробничих запасів, включаються до їх первісної вартості (наприклад, 

понаднормові втрати і нестачі виробничих запасів, фінансові витрати тощо). 

Транспортно-заготівельні витрати, що виникають в процесі придбання 

виробничих запасів, можуть обліковуватися за двома варіантами: 

1) прямо включатися до собівартості придбаних запасів; 

2) відображатися на окремому субрахунку рахунку обліку виробничих запасів і 

щомісячно розподілятись між залишками невикористаних і використаних за місяць 

виробничих запасів. 

Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат наведений у П(С)БО 9 

«Запаси» та Методичних рекомендаціях з обліку запасів, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. №2 [3]. 

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка 

здійснюється за одним із методів, передбачених п. 16 П(С)БО 9 «Запаси»: метод 

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, метод 

середньозваженої собівартості, метод нормативних затрат, метод FIFO. Для всіх 

одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та 

однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. 

На нашу думку, метод FIFO – найбільш придатний для складання Балансу, адже 

собівартість виробничих запасів на кінець звітного періоду є наближеною до 
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поточних ринкових цін, тому достовірніше відображається вартість активів 

підприємства. 

Згідно з п. 24 П(С)БО 9 «Запаси» виробничі запаси відображаються в 

бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною 

вартістю або чистою вартістю реалізації. Виробничі запаси відображаються за 

чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони 

зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну 

вигоду. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів 

вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення 

виробництва і збут. Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту 

вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не 

вистачає) запасів списуються на витрати звітного періоду [1]. 

Метод оцінки виробничих запасів є елементом облікової політики та не підлягає 

змінам без вагомих підстав. При виборі методу оцінки вибуття виробничих запасів 

підприємство виходить з інтересів користувачів фінансової звітності. Обрані методи 

оцінки, згідно з п. 29 П(С)БО 9 «Запаси», розкриваються у ф. 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності». 

Вибір підприємством оптимального методу оцінки виробничих запасів сприяє 

збільшенню оборотних коштів, залученню інвестицій, що в підсумку дає можливість 

отримати більші прибутки та в цілому покращити фінансовий стан підприємства. 
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Оптова торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що 

охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для 

подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або для 
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виробничого споживання та надавання пов'язаних із цим послуг [1]. 

Основним показником, який характеризує обсяг діяльності оптового 

торговельного підприємства, є оптовий товарооборот. За визначенням 

Держкомстату України, оптовий товарооборот – це перепродаж товарів без будь-

яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та 

організаціям (крім населення) для їх використання або наступного продажу як в 

Україні, так і на експорт [2, с.70]. 

Значний внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів аналізу 

торговельної діяльності зробили такі вчені, як: М. І. Баканов, Б. В. Гринів, 

М. Р. Ковбасюк, А. А. Мазаракі, Н. П. Штепа та низка ін. Проте, на наш погляд, 

аналізу оптового товарообороту приділена недостатня увага, що обумовило вибір 

теми дослідження. 

Одним із основних завдань аналізу оптового товарообороту є кількісне 

вимірювання, узагальнення і оцінка впливу факторів на його відхилення від 

прогнозованих, індикативно-планових, базисних показників чи інших орієнтирів. 

Факторний аналіз оптового товарообороту дає можливість з’ясувати причини 

змін, що в ньому відбулися, a також виявити потенційні можливості його 

подальшого зростання.  

На обсяг оптового товарообороту, темпи його зростання, структуру, 

рівномірність виконання плану впливає багато факторів, як зовнішніх 

(розміщення виробників і споживачів товарів, рівень розвитку матеріального 

виробництва, цінова політика, податкова політика, прискорення науково-

технічного прогресу, поява нових потреб і можливостей їх задоволення тощо) так 

і внутрішніх (забезпечення товарними запасами та їх використання, зміна цін та 

фізичного обсягу реалізованих товарів, використання трудових ресурсів та 

основних засобів тощо). 

Вищезазначені групи факторів є взаємозумовленими, впливають на оптовий 

товарооборот не ізольовано один від одного, a у взаємозв’язку, що слід брати до 

уваги в процесі проведення комплексного економічного аналізу. 

До факторів, які пов’язані із забезпеченням товарними запасами та їх 

використанням, відносяться: надходження товарів, залишок товарів на початок і 

кінець звітного періоду та інше вибуття товарів. Зміна кожного з них впливає на 

суму реалізації. Збільшення початкового сальдо і надходження товарів позитивно 

вплине на суму реалізації. Зменшення іншого вибуття товарів (уцінка, втрати 

товарів з різних причин тощо) та залишку товарів на кінець звітного періоду 

також позитивно вплине на суму реалізації, а їх збільшення – негативно.  

У процесі аналізу необхідно розрізняти показники товарних запасів і 

товарних ресурсів. Під товарними запасами розуміють загальну масу товарів, яка 

знаходиться в оптовому торговельному підприємстві на певний момент часу, тоді 

як товарні ресурси – це вся товарна маса, яка була в його розпорядженні для 

здійснення господарської діяльності у звітному періоді.  

Вплив наявності товарних запасів на обсяг оптового товарообороту 

визначається за формулою товарного балансу: 

Зп + Н = Р + В + Зк    (1) 
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звідси   ∆Р = ∆Зп + ∆Н – ∆В – ∆Зк,    (2) 

де Зп, Зк – залишок товарів відповідно на початок і кінець  досліджуваного 

періоду;  

Р – обсяг реалізації;  

Н – надходження товарів;  

В – інше вибуття товарів (уцінка, втрати, природний убуток). 

Визначаючи вплив цих показників на товарооборот, виходять з 

припущення, що товари якісні, відповідного асортименту та в необхідній 

кількості. Дані для розрахунку цих факторів одержують з бухгалтерської та 

статистичної звітності. Для проведення більш детального аналізу та виявлення 

резервів можливого підвищення оптового товарообороту доцільно проводити такі 

розрахунки за кожною товарною групою. 

Під час аналізу забезпеченості оптового товарообороту товарними запасами 

необхідно оцінити ефективність їх використання. Для цього розраховують такі 

показники: обсяг товарообороту на 1 грн товарних ресурсів; товарну 

ресурсомісткість товарообороту; частку іншого вибуття товарів в обсязі товарних 

ресурсів [2, с.96]. У процесі аналізу їх порівнюють з плановими (базисними) 

значеннями цих показників. 

На обсяг оптового товарообороту має вплив ефективність використання 

товарних запасів. 

Ефективність використання товарних запасів визначають за наступною 

формулою: 

Етз = Р  ТЗср,    (3) 

де Етз – ефективність використання товарних запасів; 

Р – обсяг реалізації;  

ТЗср – середні товарні запаси. 

Зміна оптового товарообороту внаслідок зміни обсягу товарних запасів 

обчислюється за алгоритмом: 

∆РТЗ = ∆ТЗср  Е0,    (4) 

де Е0 – базисна ефективність використання товарних запасів. 

Зміна оптового товарообороту внаслідок зміни ефективності 

використання товарних запасів розраховується за формулою: 

∆РЕ = ∆Е  ТЗср
ф,    (5) 

де ТЗср
ф – фактичні середні товарні запаси. 

Аналіз впливу на оптовий товарооборот торговельного підприємства 

факторів, пов’язаних із забезпеченістю його товарами та ефективністю їх 

використання, дозволить підрахувати невикористані можливості збільшення 

обсягу оптового товарообороту, а також усунути допущені негативні відхилення 

в забезпеченні товарами та підвищити ефективність їх використання. 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Германенко Людмила Миколаївна 

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування СУЕМ 

 

Здійснення господарської діяльності підприємствами передбачає ефективне 

поєднання організаційних, трудових, матеріальних, фінансових та інших 

ресурсів. Успішність таких дій вимірюється шляхом співставлення доходів і 

витрат та визначенням фінансового результату, який є основою збільшення 

економічного потенціалу підприємства. Найбільш суттєвою складовою 

формування фінансового результату діяльності підприємства є фінансовий 

результат операційної діяльності, оскільки саме операційна діяльність є основою 

та метою створення будь-якого підприємства. 

Питання формування та обліку фінансових результатів операційної 

діяльності підприємств постійно знаходяться у колі зору провідних вчених-

економістів, зокрема: Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, Н. М. Малюги, В. В. Сопко, 

Р. Л. Хом’яка та ін. Проте зміни нормативно-правової бази, впровадження 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку вимагають подальшого 

дослідження даного питання. 

Аналіз нормативно-правової бази України дозволяє стверджувати, що в 

законодавстві не розглядається сутність саме поняття «фінансовий результат». У 

Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» (далі – НП(С)БО 1) розкриваються тільки такі 

трактування категорій: «Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 

ними витрати»; «збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати» та «інший сукупний дохід – доходи і 

витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства» [1]. 

Податкове законодавство ототожнює поняття «фінансові результати» та 

«прибуток». Статтею 134 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

передбачено, що прибуток визначається шляхом зменшення суми доходів 

звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду [2]. 

Згідно з НП(С)БО 1 фінансові результати класифікуються відповідно до 

видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Під операційною 

діяльністю слід розуміти основну діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Застосування 

принципу нарахування та відповідності доходів і витрат передбачає формування 

фінансових результатів методом їх порівняння. Тому, для визначення 
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фінансового результату операційної діяльності звітного періоду необхідно 

порівняти операційні доходи звітного періоду з операційними витратами.  

До доходів від операційної діяльності належать дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інші операційні доходи. Чистий 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є загальним 

доходом, виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без 

урахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків. 

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної 

валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових 

інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної 

курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок 

та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником 

або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; 

доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк 

позовної давності; відшкодування раніше списаних активів; суми одержаних 

безоплатно оборотних активів та інші доходи від операційної діяльності [3]. 

Операційні витрати – виражені у грошовій формі витрати трудових, 

матеріальних, нематеріальних, фінансових ресурсів, що зумовлюються основним 

видом діяльності підприємства (виробництвом продукції, наданням послуг, 

виконанням робіт), або такі, що забезпечують її здійснення. 

Вiдповiдно до економічного змісту всі витрати, у тому числі від операційної 

діяльності, поділяються за такими елементами: матерiальнi витрати, витрати на 

оплату праці, відрахування на соцiальнi заходи, амортизація, iншi витрати. 

Складові операційних витрат за характеристикою віднесення до 

собівартості продукції поділяються на ті, що включаються до виробничої 

собівартості продукції, та ті, що не включаються. Витрати, які не входять до 

собівартості реалізованої продукції, поділяють на адміністративні, витрати на 

збут та інші операційні витрати. 

Розрахунок фінансового результату від операційної діяльності відповідно 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» схематично зображено на 

рис. 1. 

Отже, фінансовий результат від операційної діяльності – це результат 

операційної діяльності суб’єктів господарювання, що визначається як різниця між 

доходами та витратами від операційної діяльності, виражена в абсолютних 

показниках прибутку (збитку).  

Розуміння механізму формування фінансового результату від операційної 

діяльності дозволить приймати виважені управлінські рішення щодо підвищення 

прибутковості діяльності підприємства. 
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Джерело: Складено на основі [1]. 

 

Рисунок 1– Механізм формування фінансового результату від 

операційної діяльності 
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ВИДИ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОПЛАТ І НАДБАВОК ДО 
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Людина наймається на роботу заради того, щоб забезпечити себе 

матеріально, тому за свою працю вона хоче отримувати винагороду. Додаткова 

заробітна плата у вигляді доплат і надбавок відіграє значно більшу роль, ніж це 

іноді здається на перший погляд. Якщо основну заробітну плату збільшити не так 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – Собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000 – ряд. 2050) 

Валовий прибуток / збиток 

(ряд. 2090/ ряд.2095) 

додати 
(+) 

відняти 
(-) 

+ інші операційні доходи (ряд. 2120) - адміністративні витрати (ряд. 2130); 

- витрати на збут (ряд. 2150); 

- інші операційні витрати (ряд. 2180) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток (ряд. 2190) / збиток (ряд.2195) 
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вже й просто, то за допомогою доплат і надбавок можна підвищити заробіток 

найбільш активних, кваліфікованих і працьовитих працівників, тим самим 

стимулюючи їх до більш інтенсивної, якісної праці. 

За функціональним призначенням доплати й надбавки є самостійними 

елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди 

за суттєві відхилення від нормальних умов роботи, котрі не враховано в тарифних 

ставках і посадових окладах. Вони відрізняються від тарифної заробітної плати 

(посадового окладу) необов’язковістю і непостійністю, а також рухливістю 

залежно від співвідношення фактичних і нормативних умов роботи [1]. 

 Закон України «Про оплату праці» передбачає, що умови запровадження і 

розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і 

гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням 

норм і гарантій чинного законодавства і згідно з генерального та галузевими 

(регіональними) угодами [4]. 

Доплати до заробітної плати класифікуються передусім за ознакою сфери 

трудової діяльності (прикладання праці). За цією ознакою розрізняють доплати, 

які: 

1) не мають обмежень щодо сфер трудової діяльності; 

2) застосовуються тільки в певних (окремих) сферах прикладання праці; 

3) пов’язані з особливим характером виконуваних робіт (сезонністю, 

віддаленістю, невизначеності об’єкта праці тощо). 

Доплати виплачують за: 

-за суміщення професій (посад); 

-за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 

-за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; 

-за роботу у важких, шкідливих і небезпечних умовах праці; 

-за інтенсивність праці; 

-за роботу в нічний час; 

-на період освоєння нових норм трудових затрат; 

-за керівництво бригадою . 

Відмінність доплат і надбавок до заробітної плати від тарифної ставки 

полягає в тому, що вони не передбачаються в тарифних ставках і мають 

специфічний характер в організації виробничих процесів та є стимулюючим 

фактором . 

Розглянемо більш детально класифікацію доплат до заробітної плати, які 

здійснюються лише в певних (окремих) сферах прикладання праці. 

1. Доплати, що є одночасно стимулюючими і компенсуючими (за суміщення 

професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу 

виконуваних робіт; на період освоєння нових норм трудових витрат; бригадирам, 

яких не звільнено від основної роботи; за ведення діловодства та бухгалтерського 

обліку; за обслуговування обчислювальної техніки). 

2. Доплати компенсаційного характеру за умови праці, що відхиляються від 

нормальних (за роботу у важких, шкідливих та особливо важких та шкідливих 
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умовах; інтенсивність праці; роботу в нічний час; перевезення небезпечних 

вантажів). 

3. Доплати пов’язані з особливим характером виконуваних робіт ( за 

багатозмінний режим роботи; ненормований робочий день; сезонний характер 

праці)[2, c.452] . 

Щодо сутності надбавок до заробітної плати, то необхідно сказати, що 

введення їх за професійну майстерність створює новий стимул для підвищення 

кваліфікації. Основним критеріями професійної майстерності є такі: висока якість 

праці, систематичне виконання норм виробітку і нормованих завдань, точне 

дотримання технологічної і виробничої дисципліни, освоєння суміжних професій 

і операцій. Надбавки установлюються працівникам, які працюють на 

підприємстві не менше одного року, і визначаються поетапно. Розмір надбавки 

може підвищуватися один раз на рік. 

Величина надбавок за професійну майстерність залежить від розряду 

робітника: 

І, ІІ розряд – надбавок немає; ІІІ розряд – до 12%; ІV розряд – до 16%; V 

розряд – до 20%; ІV розряд -до 24% від тарифної ставки. 

Окрім таких надбавок, існують надбавки за роботу у важких умовах, які 

коригуються за допомогою районних коефіцієнтів. 

За роботу у важких і шкідливих умовах надбавки встановлені до 12%, а за 

роботу в особливо важких та особливо шкідливих умовах праці – до 24% 

тарифної ставки (посадового окладу) [3, c.128]. 

Окреслюючи конкретні напрями пошуку найліпших варіантів встановлення 

розмірів доплат і надбавок до заробітної плати, варто звернути увагу на 

доцільність: 

1) переходу до нарахування компенсаційних виплат в однаковому 

абсолютному розмірі всім категоріям персоналу за умови праці, що відхиляються 

від нормальних (нормативних), незалежно від рівня їхньої кваліфікації та посади; 

2) обов'язкового використання доплат компенсаційного характеру, які не 

зв'язані з певною сферою діяльності, тобто поширюються на всіх працівників 

(передовсім за роботу у святкові, неробочі й вихідні дні, у надурочний час тощо). 

Отже, на сучасному етапі основним засобом формування зацікавленості 

працівників у високопродуктивній праці і поліпшенні кінцевих результатів 

діяльності виступає оплата праці.  

Правильна організація оплати праці не лише створює ефективні стимули до 

праці, підвищення її якості, продуктивності і підвищення на цій основі 

ефективності виробництва, а й безпосередньо впливає на соціально-економічний 

розвиток країни та значною мірою визначає рівень життя її населення. 

 Доплати і надбавки нараховуються за стаж, умови праці і т.д. Відмінність 

доплат і надбавок до заробітної плати від тарифної ставки полягає в тому, що 

вони не передбачаються в тарифних ставках і мають специфічний характер в 

організації виробничих процесів та є стимулюючим фактором. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Ананійчук О.О., студентка 2 курсу, спеціальності 073 «Менеджмент» 

Херсонський національний технічний університет 

Сита Є.М., старший викладач кафедри економіки і підприємництва 
Херсонський національний технічний університет 

 

Витрати – важлива та складна економічна категорія, яка є одним з 

вирішальних чинників впливу на фінансові результати суб’єктів господарювання. 

У сучасних умовах господарювання особливого значення набувають питання 

формування, оптимізації та процесу управління витратами. Зниження і 

оптимізація витрат є одним із основних напрямів удосконалення економічної 

діяльності кожного підприємства. Інформація про витрати займає центральне 

місце в системі управління як підприємством в цілому, так і кожним його 

структурним підрозділом. 

Визначення поняття «витрати» у економічних джерелах трактується по-

різному, проте воно має однакому спільну основу, яка зводиться до використання 

матеріальних, фінансових чи трудових ресурсів.  

Рижиков В.С. [1, с. 162]. пропонує поділяти витрати на зовнішні, внутрішні 

та витрати виробництва.  

Зовнішні витрати – це види витрат підприємства постачальникам, 

робітничому персоналу, кредиторам, державі тощо. Їх називають 

бухгалтерськими витратами.  

Внутрішні витрати – мають неявний характер та не пов’язані з платежами. 

Наприклад, витрати ресурсів, що належать власникам підприємства у вигляді 

землі, приміщень, інших активів.  

Витрати виробництва – це сукупність витрат матеріальних коштів та 

необхідної праці, які показують скільки коштує виробництво продукції на даному 

підприємстві. 

Атамас П.Й. [2, с. 36] поділяє витрати на: основні витрати та витрати на 

продукцію. 

Основні витрати – це прямі витрати на продукцію, без яких саме 

виробництво стає неможливим. До основних відносять: прямі витрати на оплату 

праці, прямі матеріальні витрати, інші прямі витрати (амортизація, орендна плата 

тощо, які можна віднести на конкретний об’єкт обліку витрат). 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

58 

Витрати на продукцію – це витрати, пов’язані з виробництвом продукції або 

придбанням товарів для реалізації, тобто це – виробничі витрати  

Таким чином витрати поділяються на основні витрати та виробничі витрати. 

Без обох видів витрат підприємство існувати не може, адже для виробництва 

будь-якої продукції необхідні працівники, приміщення, обладнання, матеріали 

для виготовлення виробів тощо, то й оплата праці, оренда чи купівля приміщень, 

обладнання та матеріалів – це є витрати підприємства.  

На сьогодні існує велика кількість різноманітних класифікацій витрат. 

Майже кожен науковець, що займався дослідженням цієї теми пропонує свою 

власну класифікацію, тому в підручниках з економіки класифікація буває дуже 

різною. За допомогою класифікації більш точніше можна зрозуміти сутність 

витрат, їх формування та основну мету використання.  

Розглянемо найбільш класичну класифікацію витрат Бойчик І. Витрати 

підприємства поділяються на [3, с. 272]: 

- Операційні (поточні) – це витрати основної діяльності, пов’язані з 

виробництвом та реалізацією продукції, яка забезпечує основну частку його 

доходу (повторювальні – витрати на сировину і матеріали, заробітну плату тощо; 

інші – утримання управлінського персоналу, приміщень, споруд тощо).  

- Інвестиційні – це витрати, пов’язані з довгостроковим вкладенням 

підприємством свого капіталу з метою отримання прибутку (капітальне 

будівництво, реконструкція підприємства, розширення виробництва, придбання 

довгострокових цінних паперів тощо).  

- Фінансові – це витрати на сплату відсотків за отримані кредити, позики; 

на сплату коштів фінансовим посередникам за розміщення на первинному ринку 

цінних паперів, витрати на емісію тощо.  

Найбільш складними за своєю структурою вважаються операційні витрати 

підприємства.  

Класифікація витрат підприємства за статтями калькуляції займає особливе 

місце в практичному застосуванні, оскільки передбачає групування витрат 

залежно від їх призначення та місця виникнення. Вона одночасно є важливою для 

калькулювання собівартості окремих видів готової продукції, здійснення 

контролю за дотриманням встановлених норм витрат, аналізу складу та структури 

витрат, визначення впливу факторів на їх зміну, прийняття різноманітних 

управлінських рішень щодо скорочення витрат, зміни асортименту та обсягів 

виробництва окремих видів продукції [4]. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє стверджувати що будь-яке 

підприємство чи організація не можуть обійтись без попереднього підрахунку 

витрат на випуск конкретного виду продукції, виконання певного виду робіт чи 

надання послуг та сукупних витрат по підприємству в цілому. В сучасних умовах 

саме зіставлення витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність 

роботи організації. Ефективність управління витратами вимірюється величиною 

отриманого прибутку, збільшення якого свідчить про підвищення ефективності 

функціонування в цілому, а його зменшення, навпаки, про зниження 

ефективності господарювання. Забезпечення оптимального рівня витрат дозволяє 
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створити належні умови для підвищення конкурентоспроможності підприємства 

та забезпечення його економічного розвитку у майбутньому. 
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У сучасних умовах господарювання оцінка конкурентоспроможності 

підприємства виступає важливим елементом забезпечення ефективного ведення 

діяльності та передумовою здобуття стійких конкурентних переваг у 

довготерміновій перспективі. Сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, 

визначені у процесі оцінювання конкурентоспроможності, формують 

інформаційну базу для прийняття управлінських рішень з низки стратегічних 

питань, у процесі планування інноваційної та продуктової політики підприємства, 

а також під час формування механізму управління конкурентоспроможністю 

продукції. 

При розробці конкурентних стратегій, програм підвищення конкурентної 

стійкості необхідно приділяти увагу оцінці фактичного рівня 

конкурентоспроможності підприємств та їх продукції. 

Конкурентоспроможність промислового підприємства є сукупністю 

взаємопов’язаних елементів, спрямованих на забезпечення його сильних 

конкурентних позицій, підтримання і розвиток існуючих та створення нових 

конкурентних переваг. 

На думку вчених Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П., 

конкурентоспроможність − це здатність об’єкта, що характеризується мірою 

реального чи потенційного задоволення ним певної потреби порівняно з 

аналогічними об’єктами, представленими на певному ринку. 

Конкурентоспроможність організації може бути визначена як комплексна 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

60 

порівняльна характеристика підприємства, яка відображує ступінь переваги 

сукупності оціночних показників його діяльності, що визначають успіх 

підприємства на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до 

сукупності показників конкурентів [1, с.171].  

За визначенням Євдокимова Н.М. та Кірієнко А.В. - поняття 

конкурентоспроможності підприємства означає наявність переваг у підприємства 

порівняно з конкурентами у масштабах певного галузевого ринку [2, с.28]. 

Конкурентоспроможність підприємства забезпечується, як відомо, досягненням і 

розвитком конкурентних переваг, які виникають в економічній, технічній, 

організаційній сферах діяльності підприємства.  

Конкурентоспроможність підприємства є агрегованим показником 

потенційних можливостей усіх структурних одиниць та елементів потенціалу 

підприємства, а також його здатності оперативно реагувати та пристосовуватися 

до чинників зовнішнього середовища.  

Визначення рівня конкурентоспроможності підприємства може проводитися 

з використанням якісних та кількісних методик оцінювання. Якісні методи 

оцінювання здебільшого мають низький рівень математичної формалізації, їм 

властива трудомісткість реалізації та дискретність оцінки. Вони не дають 

можливості використовувати оцінку конкурентоспроможності в процесі аналізу 

та визначення пріоритетних напрямів посилення конкурентних позицій на ринку. 

Кількісні методи дають змогу оцінювати реальні шанси суб'єкта господарювання 

у конкурентній боротьбі за привабливі стратегічні зони господарювання та 

приймати ефективні управлінські рішення.  

Існує велика кількість методів аналізу конкурентних переваг, а саме: модель 

Бостонської консультативної групи (БКГ); модель М. Портера; метод «Мак-

Кінзі»; модель Shell/DРМ; метод LOTS; метод РІМS; ситуаційний аналіз (SWОТ-

аналіз); метод експертного оцінювання; модель Хофера/Шенделя; фінансово-

економічний метод; метод картування стратегічних груп.  

Наведені методи оцінки конкурентних переваг підприємства на цільовому 

ринку доцільно розділити на три групи залежно від показників і змінних, 

використовуваних при аналізі:  

1) методи, що характеризують ринкові позиції підприємства: модель БКГ, 

модель М. Портера, метод «Мак-Кінзі», модель Shell/DРМ, метод РІМS, модель 

Хофера/Шенделя;  

2) методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства: метод 

LOTS, метод GAP, ситуаційний аналіз, метод експертного оцінювання, метод 

картування стратегічних груп;  

3) методи, що характеризують фінансово-економічну діяльність 

підприємства: фінансово- економічний метод, метод маргінального аналізу [3, 

с.121]. 

На основі аналізу наукових праць у сфері оцінки конкурентоспроможності 

підприємства всю сукупність методів оцінювання можна об'єднати у групи [4, 

с.145]. 

1 група - підходи на основі традиційного методу оцінювання 
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конкурентоспроможності товару. Методи цієї групи передбачають розрахунок 

одиничних і групових показників зведеного індексу конкурентоспроможності за 

споживчими та економічними властивостями та інтегральний показник 

конкурентоспроможності продукції.  

2 група - матричні методи, в основі яких лежить побудова та аналіз 

двовимірних матриць. Ці матриці будуються за принципом системи координат, на 

одній з осей якої позначають показники оцінювання стану або перспектив 

розвитку ринку, галузі, стратегічної зони господарювання, а на іншій - показники 

конкурентоспроможності відповідних їм напрямів бізнесу. Найвідомішим 

матричним методом є матриця Бостонської консалтингової групи (The Boston 

Consulting Group), в основі якої лежить аналіз конкурентоспроможності з 

врахуванням життєвого циклу продукту.  

З група – маркетингові методи, які передбачають врахування не лише вимог 

споживача до характеристик продукції, а й оцінювання сукупності чинників, які 

визначають ефективність усієї маркетингової діяльності підприємства загалом. 

До таких чинників належать оперативність системи постачання, організація 

сервісу та гарантійного обслуговування, репутація підприємства та інші.  

Проведений аналіз існуючих методів оцінки конкурентоспроможності 

дозволяє стверджувати, що не існує єдиного методичного підходу визначення 

рівня конкурентоспроможності підприємств. Тому, для проведення ефективної 

оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства доцільно 

дотримуватися основних методологічних принципів: 

- у процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємства необхідно 

використовувати як індивідуальні, так й інтегральні показники; 

- формування індивідуальних показників конкурентоспроможності доцільно 

здійснювати з використанням еталонного методу; 

- склад показників оцінювання конкурентоспроможності повинен 

охоплювати не лише сукупність споживчих та економічних характеристик 

продукції, а й відображати ефективність виробничої системи підприємства 

загалом, її гнучкість у процесі адаптації до ринкових умов та дій конкурентів, 

здатність максимально ефективно задіяти наявний потенціал у конкурентній 

боротьбі. 
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Розвиток сучасної ринкової системи господарювання та досконалих 

конкурентних відносин між її суб’єктами в Україні вимагають формування 

організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне 

високоприбуткове функціонування промислових підприємств, які виступають 

рушійною силою економіки, а ступінь їх розвитку, в свою чергу, залежить від 

формування і реалізації підприємницького потенціалу. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідно знати про 

можливості підприємств, їх змогу досягати поставлених задач. Тому важливо 

мати загальну оцінку, яка б змогла враховувати ці можливості. Цією оцінкою 

може бути така економічна категорія як «потенціал».  

Підприємницький потенціал підприємства в умовах ринку являє собою 

систему виробничих і управлінських ресурсів підприємства, яка визначає 

матеріально-технічну можливість створення кінцевого продукту. Виробничі 

ресурси включають основні засоби, трудові, матеріальні, фінансові ресурси, для 

аграрних підприємств – землю [1]. 

Потенціалом підприємства називають властивість носія забезпечити 

виготовлення продукції певної номенклатури, що відповідає вимогам ринку за 

вихідними характеристиками, якістю, асортиментом, по максимуму, з 

орієнтацією не на попит, а на загальну місткість ринку цієї або альтернативної 

(що її виробництво забезпечено функціональним потенціалом відповідної 

системи) продукції [2].  

Крім того, потенціал компанії визначається як можливість економічної 

системи зробити певний продукт. Також потенціал компанії може бути 

визначений як можливість корпоративних ресурсів створювати продукти для 

зацікавлених сторін щодо реалізації певних бізнес-процесів [3]. 

Визначення наявного потенціалу неможливе без охоплення навколишнього 

підприємницького середовища, численних факторів і особливостей 

конкурентного ринку. Конкурентний ринок і підприємницьке середовище 

виступають детермінантами можливостей підприємства, визначають здатність 

кожного елемента потенціалу для досягнення цілей діяльності.  

Узагальнюючи праці науковців та фахівців - практиків, визначимо фактори, 

що істотно впливають на розвиток підприємницького потенціалу підприємства :  

- економічні (тенденції виробництва, фаза економічного циклу розвитку 

економіки, валютно-грошова політика, рівень зайнятості, фіскальна політика, 

напрямок ринково-економічних реформ);  

- політичні (політичний стан влади, соціальні відносини, налагодженість 
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зв’язків між регіональними і національними органами влади, розвиток 

підприємництва і бізнесу, прозорість економічних відносин в країні);  

- соціально-культурні (соціальні установки і ставлення до культурних 

цінностей, ставлення соціальних груп до бізнесу і підприємництва, соціальні 

устої);  

- технологічні фактори (інвестиційний клімат, увага до запровадження 

інновацій, контроль над якістю та безпекою товару, заохочувальні заходи щодо 

винахідництва і раціоналізаторства;  

- міжнародні (валютні курси, митні тарифи і податкові ставки, економічна 

політика, економічні зв’язки на політичному підґрунті, явища в країні-партнері, 

законодавче поле, культурно-релігійні традиції країни-партнера);  

- екологічні та географічні (екологічна ситуація в країні, наявність 

нормативів щодо безпечності викидів у навколишнє середовище, доступ до 

сировинних ресурсів, ціни на сировину, транспортні умови, забезпеченість 

трудовими ресурсами та їх якість);  

- законодавство (однозначність законодавства, ефективність законодавчих 

рішень, узгодженість окремих законів та підзаконних актів тощо);  

- постачальники (бажання до співробітництва, якість сировини і послуг, 

стабільність і ефективність цінової політики, ритмічність у постачанні та наданні 

послуг, умови кредитування, тенденції банкрутства - партнерів);  

- конкуренти (поведінка конкурентів, бар’єри входу на ринок, якість 

конкуренції тощо);  

- споживачі (налагодження відносин, бажання співпрацювати, фінансовий 

стан споживача тощо);  

- персонал (захист комерційної інформації, рівень кваліфікації і освіти, 

рівень культурних, морально-етичних якостей працівників, рівень прийняття 

ефективних управлінських рішень тощо) [4].  

Умовою для успішного функціонування підприємства є стратегічне 

планування, яке дозволяє порівнювати цілі розвитку з наявним потенціалом. У 

загальному вигляді стратегія розвитку потенціалу підприємства має такі етапи:  

1) оцінка щодо ефективності використання виробничих ресурсів і 

можливостей підприємства;  

2) визначення рівня конкурентоспроможності підприємства, його продуктів 

і його потенціалу;  

3) аналіз наявних виробничих ресурсів і втрат економічних ресурсів на 

підприємстві;  

4) розвиток потенціалу підприємства шляхом вибору основної стратегії;  

5) планування розвитку потенціалу підприємства враховуючи обрані цілі і 

наявні обмежені ресурси;  

6) здійснення низки заходів, щодо забезпечення економічного зростання і 

розвитку потенціалу підприємства [5].  

Таким чином, вивчення змісту та особливостей формування 

підприємницького потенціалу свідчить, що саме його реалізація значною мірою 

визначає успішність здійснення господарської діяльності фірми у довгостроковій 
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перспективі. Для розробки ефективної стратегії розвитку підприємства необхідно 

враховувати складові та фактори розвитку підприємницького потенціалу, які 

активізують усю сукупність можливостей підприємства за рахунок комплексних 

зв’язків та взаємовпливу. 

Література 

1. Черних О. Оцінка конкурентоспроможності підприємницького 

потенціалу підприємства / О. Черних //Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2014. - 

Вип. 36. Ч.1. – С. 179-188. 

2. Михайленко О.В. Теоретичні аспекти стратегічного розвитку 

виробничого потенціалу / О.В. Михайленко // Зб. наук. пр. з актуальних проблем 

економічних наук «Інноваційний розвиток економіки України». – Херсон, 2013. − 

C. 186–191. 

3. Чупріна М.О. Використання економічного потенціалу підприємства в 

Україні в умовах обмеженості ресурсів /М.О. Чупріна, О.Я. Шиліпук, В.О. 

Тарумов // Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та 

маркетингу КПІ ім. І.Сікорського «Актуальні проблеми економіки та управлінн». 

2017. - №11. 

4. Потенціал підприємства : формування та оцінка : навч. посіб. / 

[Добикіна О. К., Рижиков В. С., Касья- нюк С. В. та ін.]. – К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – 208 с. 

5. Непомнящий Є.Г. Планування на підприємстві / Є.Г.Непомнящий 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m235/3_4.htm 

 

 

 

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ 

ПОСЛУГ 
Поляруш В.П., студент 6 курсу 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
Науковий керівник – к.е.н.,доцент кафедри фінансів і кредиту Сукач О.М. 

 

Для підвищення прибутковості банкам, в умовах сьогодення, вже 

недостатньо простого залучення нових клієнтів, пропонуючи їм стандартні 

продукти. Необхідною умовою збільшення фінансового результату діяльності є 

підвищення внутрішньої ефективності операцій.  

Підходи щодо управління повинні, у першу чергу, відображати цілі як на 

рівні всього банку, так і на нижчому рівні бізнес-сегменів / філій/продуктів.  

Система трансфертного ціноутворення на сучасному етапі стала тією 

системою, в рамках якої вдалося вирішити зазначені проблеми. Дана система 

базується на розподілу всіх структурних одиниць банку за бізнес-спрямуваннями, 

а як процеси, що пов'язують, виступає система трансфертних операцій [2]. Серед 

всіх підрозділів окремо виділяються підрозділ, відповідальні за оцінку та 

управління кредитним ризиком банку та підрозділ, відповідальний за управління 

балансовими ризиками банку. 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

65 

Система трансфертних операцій організована так, щоб перерозподілити 

прибуток і ризик між підрозділами відповідно до їх відповідальності і завдань та 

створити умови для централізованого управління балансовими операціями і 

ризиками банку, а також коректної оцінки рентабельності операцій, що 

здійснюються, кожним бізнес-підрозділом. Серед основних завдань, які вирішує 

застосування системи трансфертних операцій, можна виокремити [1]: 

1. Централізація ризиків. Система трансфертних операцій зменшує 

фінансові ризики (ліквідності, процентний і валютний) і бізнес-підрозділах. 

2. Управління структурою балансу. 

3. Ціноутворення банківських продуктів з урахуванням ризиків: 

• за пасивами – трансфертні ціни визначають гранично допустимий рівень 

вартості пасивів, що залучаються; 

• за активами – трансфертні ціни є базою, від якої з урахуванням ризиків, що 

приймаються, і необхідної прибутковості будується ціноутворення продуктів. 

4. Оцінка ефективності роботи бізнес-підрозділів банку. Трансфертні ціни є 

основою для визначення прибутковості операцій, що здійснюються банком: 

різниця між ставкою по розміщеному ресурсу і його трансфертною ціною (або 

між трансфертною ціною ресурсу і ставкою його залучення) показує реальний 

ефект для банку від використання кожного продукту, обслуговування кожного 

клієнта і роботи кожного бізнес-підрозділу. 

Основою трансфертних операцій є система внутрішніх операцій: кожен 

ресурс купується або продається за певну ціну (трансфертну ставку) [3]. Крива 

трансфертних ставок є єдиною для всіх підрозділів банку: ідеологія її побудови 

схвалюється менеджментом банку, величина ставок за затвердженою 

методологією розраховується казначейством. Параметри внутрішніх операцій по 

перерозподілу ресурсів усередині банку визначаються таким чином: 

покупка (продаж) всіх пасивів (активів) банку в рамках системи трансфертних 

відносин відбувається на той же термін, в тій же валюті і з тим же періодом 

фіксації процентної ставки, що і у кожній операції активів (пасивів) в межах 

відповідних бізнес-спрямувань. При цьому трансфертна ставка, яку платить 

(отримує) підрозділ, коригується на величину закладених в продукті ризиків. В 

результаті активи і пасиви кожного підрозділу банку, окрім казначейства, 

узгоджені за термінами, валютами й характером процентних ставок. 

Таким чином, всі балансові ризики, які закладені в продукт (наприклад, 

ризик дострокового закриття депозиту (ризик ліквідності), або процентні ризики, 

пов'язані з фіксованою ставкою за кредитом на строк до погашення, залишаються 

на казначействі. 

Розподіл процентного доходу банку за бізнес-підрозділами, відповідальним 

за його отримання, відбувається таким чином: 

• процентна маржа (різниця між ставкою залучення продукту і 

трансфертною ставкою), яка залишається у підрозділі, фіксується в момент 

здійснення операції та залишається незмінною протягом всього терміну дії 

операції; 
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• маржа від управління структурою балансу і фінансовими ризиками 

залишається в казначействі, маржа від управління кредитними ризиками 

залишається в департаменті ризиків. Маржа розраховується казначейством для 

кожного продукту залежно від величини відповідних ризиків і затверджується 

менеджментом банку. Доходи і витрати підрозділів від продажу і купівлі ресурсів 

в межах системи трансфертних операцій утворюють їх трансфертний результат. 

Підсумковий фінансовий результат роботи бізнес-підрозділу визначається як 

різниця (маржа) між їх балансовим і трансфертним результатами. 

Важливим моментом трансфертного ціноутворення є побудова кривої 

трансфертних ставок. Базою є крива ринкового фондування банку: може бути 

побудована як за існуючими операціями залучення великих обсягів засобів з 

ринку (у вигляді випуску облігацій або за допомогою залучення депозитів 

Мінфіну, засобів на аукціонах Національного банку тощо), так і шляхом 

збільшення кредитного спреда банку до безризикової кривої процентних ставок. 

Трансфертна крива розраховується для кожної валюти, в якій банк проводить 

основний обсяг операцій.  

Отже, система трансфертних операцій дозволяє відокремити процес 

продажів продуктів (депозитних і кредитних) від процесу управління ризиками і 

віднести результат на підрозділ, відповідальний за його отримання. Завдяки 

цьому можливо не лише оцінити ефективність роботи окремого бізнес-

спрямування (що дозволить достовірно визначити засоби банку і вчасно 

дізнаватися про потенційні проблеми), але і відповідним чином побудувати 

систему ключових індикаторів для мотивації працівників кожного підрозділу. 
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багато факторів: особливості ринку збуту, можливості підприємства адаптуватися 

до змін середовища, політичні, економічні, демографічні характеристики країни. 

Формування конкурентної стратегії підприємства потребує докладання великих 

зусиль та затрат за умов невизначеності й ризику, її обґрунтування та розробка на 

підприємстві має першочергове значення. 

Конкурентна стратегія обирається відповідно до позиції підприємства, яку 

воно займає на ринку. 

Конкурентні маркетингові стратегії підприємств можна поділити на базові, 

конфронтаційні, інноваційні та імітаційні (рис. 1). 

Глобальна (стандартизована) стратегія головної частки ринку орієнтована 

на великомасштабне виробництво, що забезпечує скорочення витрат, 

вдосконалення якості продукції та маркетингових програм, реклама створюється 

в глобальному, світовому масштабі, підвищується міжнародний імідж компанії і 

її товарів, зміцнюються конкурентні позиції. Тому стратегію застосовують відомі 

компанії Coca-Cola (легкі напої), Google (штучний інтелект), Windows (операційні 

системи) та інші. 

 

 
 

Рисунок 1 – Види конкурентних маркетингових стратегій підприємств 
Джерело: складено автором на основі [1, 2, 3].  

 

Локальна (адаптивна) стратегія головної частки ринку використовується 

великими, але не домінуючими компаніями, щоб уникнути прямої конкуренції, 

наприклад, McDonald's пропонує стандартну сервісну систему з врахуванням 

смакової специфіки країни: пропонується пиво у Німеччині, вино у Франції, пиріг 

з бараниною в Австралії та фірмові спагеті на Філіппінах. 

Тому стратегія потребує значних витрат на маркетингові програми, 

покращення якості продукції, також виникає необхідність проведення декількох 
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рекламних компаній, в залежності від місця розташування, регіону світу тощо.  

Підхід диференційованої стандартизації дозволяє, використовуючи окремі 

переваги стандартизації та адаптації, синтезувати нову продуктивну стратегію, 

що найбільшою мірою сприяє підвищенню ефективності виробничо-комерційної 

активності компанії щодо просування продукту на зарубіжні ринки [1]. Дану 

стратегію застосовувала компанія BIC Pen – виробник дешевих одноразових 

ручок, яка розширила свою діяльність орієнтуючись на новий сегмент ринку та 

запустила виробництво запальничок та одноразових бритв. 

Лобова атака спрямована на швидкий удар з усіх сторін (товар, реклама, 

ціна, система розподілу). Атакуються сильні сторони конкурента. Компанія IBM 

у 1980-х роках застосувала дану стратегію проти Apple, коли зрозуміла, що 

персональні комп’ютери будуть застосовуватись на робочих місцях, що створило 

загрозу для універсальних обчислювальних машин на ринку бізнесу. 

Фалангова атака орієнтована на слабкі сторони конкурента. Вона 

застосовується в тих випадках, коли компанія має менші ресурси, ніж у 

суперника для протиставлення своїх сильних сторін їх слабким. Прикладом може 

слугувати фалангова атака кафе швидкого обслуговування «Пузата Хата» на 

McDonald's через те, що багато українців не приймають продукт їх конкурента.  

Оточення наносить удари відразу з усіх сторін для того, щоб швидко 

впоратися з конкурентами на зовнішніх ринках маючи більші переваги в 

ресурсах. Компанія Seiko на ринку годинників одночасно розширила товарний 

ряд та кількість випуску продукції. 

Обхід – обхідний маневр, який застосовує компанія обходячи конкурента й 

обирає більш легкі ринки. Обхідний маневр є різновидом партизанської атаки. 

Під час обходу відбувається диверсифікація діяльності, перехід на інші 

географічні ринки або перехід до нових технологій. Атака спрямована на більш 

великі компанії. Такі компанії повинні розуміти який ризик стоїть перед ними, 

адже тривалі партизанські атаки потребують великих витрат. Наприклад, фірма 

«Fuji» встановила на фотопапір ціну на 10% нижчу, ніж «Коdак». Ринковий лідер 

"Коdаk" вирішив не знижувати ціну, і в результаті "Fuji" розширила свою 

ринкову частку. 

Стратегія технологічного лідера передбачає розробку нових технологій, що 

потребує докладання великих фінансових та часових затрат. У разі успіху 

компанія завоює більшу частку ринку та отримає надприбуток. Яскравим 

прикладом може виступати компанія Apple, яка створила зовсім новий продукт, 

не схожий на інші. 

Стратегія послідовника формується на перейнятті досвіду лідера або 

удосконалення його товарів, маркетингових товарів. Компанії-послідовники 

вважають, що краще слідувати за лідером, ніж кидати йому виклик. Така 

стратегія не ризикована, адже не потрібно вкладати великих коштів. 

Стратегія імітації полягає в відтворенні досягнень лідера з унесенням 

певних розпізнавальних знаків в упаковку, товарну марку, рекламу, цінову 

політику. Наприклад, китайські підробки фірмових брендів Adidas, Puma, Nike та 

інше. 
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Отже, успішне застосування конкурентних маркеингових стратегій в 

міжнародному середовищі сприяє зайняттю лідерських позицій підприємства на 

ринку; отриманню; формуванню позитивного іміджу корпорації. 
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Інтернет як глобальна мережа має великий вплив на всі сфери діяльності 

людства, включаючи економіку і бізнес. Одним з важливих аспектів 

використання інтернету є подальший розвиток тенденції до глобальної 

мобільності і ліквідності капіталу для всіх учасників біржі. На практиці ця 

тенденція відобразилася в появі інтернет-трейдингу, але  для того, щоб ефективно 

використовувати цю технологію потрібно проаналізувати, на скільки активно 

біржі використовують можливості Інтернету, визначити фактори, які впливають 

на розвиток онлайн-трейдингу та сформулювати позитивні та негативні сторони 

цього явища. 

Інтернет-трейдинг (іnternettradіng) – це спосіб доступу до торгів на 

фондовій біржі з використанням Інтернету, як засобу зв'язку. В 

останнідесятиліттятакийспосібторгівлі одержав дужеширокепоширення. 

Інтернет-трейдингвиникзавдяки "Українськійбіржі" відноснонедавно,офіційною 

датою запуску інтернет-трейдингу є 26 березня 2009 року.У тому ж місяці 

відбулися перші торги цінними паперами, у травні 2010 був запущений 

терміновий ринок– торгівляф’ючерсами, а через рік, у 2011, запустили новий 

інструмент – опціони. На сьогоднішній день для торгівлі на Українській біржі 

доступні такі інструменти: акції, інвестиційні сертифікати, ОВДП, ф’ючерси, 

опціони, облігації.[1] 

В нашій країні на даний момент використовується декілька сертифікованих 

програм для доступу на фондовібіржі, такі як QUIK, WEB2L, SmartTrade. 

Забезпечення програмним продуктом та  підключення  до системи інтеренет-

трейдингу здійснюють онлайн-брокери. Сьогодні в Україні  налічується близько 

21 інтернет-брокера, лідируючі позиції займає ТОВ «Сіті Брок», СП ТОВ 
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«Драгон Капітал», ТОВ «ФК'ОК-2» та АТ «ІК«ПроспектІнвестментс».У даний 

час в Україні здійснювати онлайн торгівлю цінними паперами (на ринку заявок і 

ринку котирувань) є можливість на двох торгівельних майданчиках – це на ВАТ 

«Українська бірж» і ВАТ «ПФТС». Якщо проаналізувати динаміку торгів на цих 

двох біржах за останні 5 років ,стає зрозумілим, що показники не мають чіткої 

тенденції: у 2017 році «Українська біржа» має позитивний темп приросту 63,5%, 

натомість від’ємний показник (-34%) «ПФТС» насторожує та вимагає 

замислитись.(рис.1). Якщо говорити про ситуацію в цілому, то та імпульсивна 

динаміка, яку нам показує діаграма ще раз доводить, що торгівля цінними 

паперами–це діяльність, в якій будь-які операції в трейдингуповязані з ризиком 

грошима. Якщовиукладете угоду, і вона прогорить, якщовизробитенеправильний 

прогноз або купите не тіакції - вашідепозитизгорять. І статисяцеможевже в 

першігодини. Тому длятрейдингунеобхідно розпоряджатисягрошима, яківи 

можете дозволитисобівтратити без шкодидля бюджету. 

А з чого взагалі складається робота інтернет-трейдера?(рис.2) Безумовно, 

приватні інвестори, працюючи через Інтернет, повинні володіти принаймні 

мінімумом знань та інформації щодо оформлення угод та проведення біржових 

операцій. Не менш важливим в діяльності інтернет-трейдера є вибір онлайн-

брокера (зважаючи на швидкість обробки заявок клієнта, різноманітність 

додаткових послуг, особливості державного контролю брокерської діяльності), та 

найголовнішим для кожного суб’єкта ринку цінних паперів є чітке усвідомлення 

переваг інтернет-торгівлітаких, як низький рівень затрат, висока тарифна 

конкурентоспроможність, доступність, висока швидкість проведення операцій, і 

обізнаність щодо недоліків: інституційні ризики; відносно слабка захищеність 

від технічних збоїв і атак хакерів (згадаємо 27 червня 2017 року: хакерська атака 

вірусом Petya-NotPetya) та відсутність законодавства для регулювання відносин 

між трейдером та онлайн-брокером. 

 
Рисунок 1 – «Об’єм торгів на «УБ» та «ПФТС» за 01.01.-10.11 2013-2017 

рр.» [1,2] 

 

Отже, інтернет-трейдинг зараз надзвичайно популярний серед багатьох 

людей. При цьому, хтось вважає це шахрайством, хтось отримує від нього 
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доходи, хтось знаходиться в азартній залежності від цієї сфери.  

 

 
Рисунок 2 –  Схема взаємодії складових в інтернет торгівлі на біржових 

торгах 

 

Але за останні роки сформувалися ідеальні умови для розвитку онлайн-

трейдингу: 1)прийняття нашим сусідом - Росією закону про те, що на російських 

торгівельних майданчиках можуть бути в обігу цінні папери іноземних емітентів. 

2) прийняття Закону України «Про акціонерні товариства», який надає ряд 

важливих зрушень для ринку, але найголовніше- бездокументарна форма цінних 

паперів в Україні. 3)Офіційне визнання ЕЦП. 4) Стрімкий розвиток 

використаннякриптовалюти. 5) Позитивний темп приросту у 2016 році інтернет 

торгівлі–її обсяги зросли на 30-50%.[3] 
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Решения о покупке принимаются потребителями под влиянием имеющихся 

у них ресурсов: экономических, временных и когнитивных. Сегменты рынка 

могут отличаться в зависимости от преобладания в них определенного вида 
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ресурсов. Так, например, в одном сегменте больше экономических, но меньше 

когнитивных или временных ресурсов, в другом−наоборот. Для охвата всех 

сегментов рынка необходима разработка соответствующих маркетинговых 

решений. 

Денежные ресурсы потребителей занимают одну из ведущих ролей в 

маркетинговых исследованиях. Величина экономических ресурсов потребителей 

обратно пропорциональна величине потребления товаров первой необходимости 

и зависит от структуры спроса. Увеличение уровня дохода потребителей 

сопровождается снижением доли затрат на товары первой необходимости, 

вследствие чего большая часть бюджета приходится на «излишества». Это 

приводит к тому, что фирмы-конкуренты придумывают все более изощренные 

способы конкуренции в борьбе за свободный заработок потребителя, а так же 

улучшается маркетинговая деятельность производителей. 

При увеличении дохода домохозяйств падет уровень затрат на товары 

первой необходимости, но при этом возрастают прочие расходы, направленные 

на самореализацию и утверждение индивида в обществе. Например, 

увеличиваются расходы на образование, отдых и т. д. 

Измерение экономических ресурсов производится путем сопоставления 

доходов потребителей и характера предложения товаров по группам 

потребителей в зависимости от демографических, географических, 

поведенческих и психологических признаков (структура и величина потребления 

различными слоями населения). 

Потребители с определенным уровнем доходов ориентируются на 

различные ценовые сегменты. Например, обеспеченные потребители 

предпочитают в основном высококачественные и дорогостоящие товары, 

значительная доля расходов приходится на электронику, автомобили и т.д.  

Потребители с невысоким уровнем доходов более чувствительны к цене и 

снисходительны к качеству товаров и услуг, так как вынуждены сузить до 

минимального уровня свою потребительскую корзину, что существенно 

отражается на ее составе. Например, это может привести к существенному 

упрощению рациона питания: снижается роль продукции животного 

происхождения, и повышается−растительного, как более доступной по ценам. 

Время, как потребительский ресурс, весьма ограничено. Поэтому одна из 

важнейших задач маркетологов – выяснить, как расходуют свое время 

потребители.  

Как правило, покупатели с высоким заработком имеют проблемы, 

связанные с наличием времени на покупку, в то время, как для малообеспеченных 

слоев населения проблемой является цена и количество покупок.  

Время досуга ценится многими потребителями не менее чем деньги. 

Это приводит к тому, что становятся популярными сети гипермаркетов, где 

за наиболее короткий промежуток времени можно приобрести большое 

количество разнообразных товаров. Мы всячески пытаемся экономить свое 

время, поэтому большую популярность получили стационарные кафе, 

передвижные лотки, быстрая еда с собой, полуфабрикаты и т.д. Мы пытаемся 
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совмещать сразу несколько видов деятельности во времени, используя чтение во 

время пути. Недостаток времени связан с распространением сотовых телефонов. 

Экономия времени заставляет людей мобилизовать способности к познанию 

товара через внимание, направление и интенсивность.  

Когнитивные ресурсы − интеллектуальная способность обрабатывать 

информацию. Маркетологи конкурируют за возможности потребителей 

обрабатывать информацию о производителях и продуктах, так же как за их 

временные и денежные ресурсы. Когнитивные ресурсы в возможностях 

ограничены, ибо в какой-то конкретный момент времени обрабатывается 

конкретный объем информации − просмотр одной страницы в Интернете, 

посещение одного магазина, чтение информации об одном продукте. 

Размещение когнитивных ресурсов известно как внимание. К вниманию 

можно отнести два основных измерения − направление и интенсивность. 

Направление внимания − это сосредоточение на каком-то конкретном объекте. 

Потребитель не может обработать все внутренние и внешние стимулы, доступные 

в данный момент времени. Лишь части стимулов уделяется внимание. Величину 

когнитивных ресурсов потребителя и занятых обработкой данного стимула 

характеризует интенсивность. Когда потребитель замечает объявление в 

интернете − это лишь идентифицирует стимул.Другой случай, если потребитель 

стремится понять основную идею рекламного сообщения − его внимание больше 

нацелено. Но бывает и так, что потребитель полностью сосредоточен на 

сообщении, например, последняя стадия выбора покупки холодильника. 

Развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий повышает 

роль когнитивных ресурсов потребителя. Чтобы потребители могли найти 

лучшее решение о продукте, они способны собрать и организовать информацию. 

Борьба за внимание потребителя ведется, например, яркой упаковкой. Так, 

например, дизайн упаковок Fanta создавался с целью привлечения внимания 

покупателя к продукту, стоящему в рядах сходных товаров от пола до потолка на 

магазинных полках. 

Что бы занять когнитивные ресурсы потребителя маркетолог должен 

избежать две крайности − недостаточное внимание потребителя и его 

информационные перегрузки. Недостаток внимания означает, что обработка 

информации не началась. Недостаток информации ведет к избеганию 

потребителем информации или к нарушению процессов ее обработки. 

Таким образом, для потребителей наиболее значительными являются 

временные и экономические ресурсы. Наличие времени на множестве рынков 

является таким же необходимым условием для совершения покупки, как и 

деньги. Чем больше времени требуется для совершения покупки или 

использования услуги, тем сильнее влияние временных ограничений на спрос. 

Необходимо знать временной стиль жизни потребителя, т.е. то, как потребитель 

планирует свое время на различные виды деятельности. Для того чтобы иметь 

больше свободы действий, требуется дополнительный ресурс − время. Денежный 

бюджет теоретически может быть неограничен, а время имеет свои пределы. Рано 

или поздно оно заканчивается, а дефицит увеличивает ценность. Задача богатых 
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потребителей - иметь как можно больше времени, а не товара. 
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В связи с развитием международного сотрудничества, привлечением 

иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь, выходом 

отечественных компаний на международные рынки возникает необходимость 

реформирования системы бухгалтерского учета и внедрения методологии 

распространения информации по экономическим вопросам согласно 

международным стандартам для обеспечения открытости, прозрачности и 

сопоставления показателей финансовой отчетности субъектов хозяйствования. 

Проведем сравнительную характеристику категории «доходы» в МСФО и 

Национальных стандартах Украины и Республики Беларусь 

Таблица – Сравнительная характеристика категории «доходы» в 

МСФО и Национальных стандартах Украины и Республики Беларусь 
Сравниваемый 

показатель 
МСФО Украина Республика Беларусь 

Название 

стандарта 

Inretnational Accounting 

Standarts 18 «Revenue» 

(Международный 

стандарт финансовой 

отчетности «Доход») 

Положение (стандарт) 

бухгалтерского учета 15 

«Доход» от 14 декабря 

1999 года под № 860/4153 

(в ред. от 9 декабря 2011 

года № 1591) 
 

Инструкции по 

бухгалтерскому учету 

доходов и расходов № 102 

от 30.09.2011г (в ред. от 

31.12.2013 г., 96), ЗР 

Беларусь О бухгалтерском 
учете и отчетности от 12 

июля 2013 г. № 57-З (в ред. 

от 4 июня 2015 г. № 268-З)  

Определение 

доходов 

Увеличение финансово-

экономических выгод 

на протяжении 

отчетного периода в 

форме прироста или 

увеличения активов 
либо сокращения 

обязательств, 

способствующее 

увеличению капитала 

без учета взносов его 

участников 

Увеличение актива или 

уменьшение 

обязательства, 

обуславливающее 

возрастание собственного 

капитала (за исключением 
роста капитала за счет 

взносов участников 

предприятия), при 

условии, что оценка 

дохода может быть 

достоверно определена 

Увеличение экономических 

выгод в результате 

увеличения активов или 

уменьшения обязательств, 

ведущее к увеличению 

собственного капитала 
организации, не связанному 

с вкладами собственника 

имущества (учредителей, 

участников) организации 

consultantplus://offline/ref=AC22D714F2B41739B45861ECD8DFBD42454EB14110494A94C0C5A1A6841E5FF47266664F5C28FFA0D47C30F478tAB9N
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Продолжение табл. 
Сравниваемый 

показатель 
МСФО Украина Республика Беларусь 

Классификация 

доходов 

Доходы, обусловленные 

понесенными в данном 
отчетном периоде 

расходами; доходы, не 

связанные с фактом 

возникновения текущих 

расходов 

Доход (выручка) от 

реализации продукции 
(товаров, работ, услуг); 

другие операционные 

доходы; финансовые 

доходы; прочие доходы; 

чрезвычайные доходы. 

Доходы и расходы по 

текущей деятельности; 
доходы и расходы по 

инвестиционной 

деятельности; доходы и 

расходы по финансовой 

деятельности. 

Оценка доходов Выручка оценивается по 

справедливой стоимости 

полученного или 

подлежащего получению 
возмещения, с учетом 

суммы любых торговых 

или оптовых скидок, 

предоставляемых 

предприятием 

Доход отражается в 

бухгалтерском учете в 

сумме справедливой 

стоимости активов, 
полученных или 

подлежащих получению 

Выручка определяется 

исходя из цены договора 

между организацией и 

покупателем или 
пользователем активов 

организации с учетом всех 

предоставленных 

организацией скидок; 

оценка прочих доходов 

осуществляется в 

фактически полученных 
суммах или начисленных к 

получению 

Условия 

признания 

Выручка признается в 

том случае, если 

компания перевела на 

покупателя значительные 

риски и вознаграждения, 

связанные с 

собственностью на 
товары; сумма выручки 

может быть надежно 

оценена; существует 

вероятность того, что 

экономические выгоды, 

связанные со сделкой, 

поступят в компанию; 

понесенные или 
ожидаемые затраты, 

связанные со сделкой, 

могут быть надежно 

оценены; компания 

больше не участвует в 

управлении в той 

степени, которая обычно 

ассоциируется с правом 
собственности, и не 

контролирует проданные 

товары.  

Выручка признается при 

увеличении актива или 

уменьшении 

обязательства, 

обуславливающем 

возрастание 

собственного капитала 
(за исключением роста 

капитала за счет взносов 

участников 

предприятия), при 

условии, что оценка 

дохода может быть 

достоверно определена 

Выручка от реализации 

продукции, товаров 

признается, если 

покупателю переданы 

риски и выгоды, связанные 

с правом собственности на 

продукцию, товары; сумма 
выручки может быть 

определена; имеется 

вероятность увеличения 

экономических выгод 

организации в результате 

хозяйственной операции 

расходы, которые 

производились или будут 
произведены при 

совершении хозяйственной 

операции, могут быть 

определены  

 

Национальные стандарты Украины и Республики Беларусь основаны и в 

целом соответствуют Международным стандартам финансовой отчетности, но 
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имеют и некоторые различия. Отличительной особенностью рассмотренных 

стандартов является классификация доходов, так в МСФО доходы 

классифицируются в соответствии с процессом реализации, в то время как в 

Национальных стандартах Украины и Республики Беларусь – по видам 

деятельности организации. 

Составление отчетности по МФСО позволит получить упрощенный доступ 

к иностранным рынкам капитала и привлечению финансирования, повысит 

степень доверия со стороны иностранных инвесторов, позволит снизить 

стоимость заемных и привлеченных средств.  

Литература 
1. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: утв. 
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2. О бухгалтерском учете и отчетности: закон Респ. Беларусь от 12 

июля 2013г., № 57-З (в ред. Закона от 4 июня 2015 г,. № 268-З ) 

3. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 15 «Доход»: утв. 

Приказом М-ва финансов Украины от 14 декабря 1999 года под № 860/4153 

(в ред. Приказа от 9 декабря 2011 года № 1591) 
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производства» 
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В последние годы качество продукции и процессов выходит на первый план 

и является основополагающей составляющей обеспечения 

конкурентоспособности продукции предприятий Республики Беларусь. В рамках 

системного подхода управления качеством наиболее эффективным методом 

является внедрение систем управления на базе международных стандартов. Это 

особенно важно для предприятий, стремящихся выйти за рамки национального 

рынка, так как именно эти стандарты являются всемирно признанным 

эквивалентом качества, на который опираются руководители при принятии 

решений о сотрудничестве. 

Наиболее востребованными стандартами, применяемыми на белорусских 

предприятиях, являются СТБ ISO 9001, СТБ 1470, СТБ 18001, СТБ ISO 14001. 

Совместное применение данных стандартов позволяет сформировать на 

предприятии систему функционирования, способную оперативно подстраиваться 

под изменения внешних условий хозяйствования, будь то законодательство или 

предпочтения потребителей, и в полной мере соответствовать мировым 
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требованиям. Рассмотрим содержание и сферу применения каждого из этих 

стандартов и динамику изменения общего числа предприятий, 

сертифицировавших свою деятельность по этим стандартам. 

Первым из рассматриваемых нами стандартов является СТБ ISO 9001. Он 

устанавливает критерии системы менеджмента качества и является единственным 

стандартом серии, по которому возможно осуществлять сертификацию. Данный 

стандарт может быть использован предприятиями, не зависимо от их типа и 

характера деятельности. На данный момент более одного миллиона организаций 

в более чем в 170 странах мира сертифицированы согласно ISO 9001. Согласно 

постановлению Госстандарта Республики Беларусь от 14 декабря 2015 г. № 58 с 3 

марта 2016 года введены в действие стандарты Республики Беларусь СТБ ISO 

9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТБ ISO 9000-2015 

«Основные положения и словарь». Это говорит о том, что Беларусь не отстает от 

передовых стран в области стандартизации и сертификации бизнес-процессов и 

способна предлагать мировому сообществу продукцию, отвечающую основным 

требованиям, выдвигаемым потребителями. Согласно данным Национальной 

системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (НСПС) за период с 

2013 по 2016 год количество сертификатов СТБ ISO 9001 с 2570 увеличилось до 

3076 [1]. Наибольшее количество сертификатов приходится на г.Минск – 1110. 

Далее располагаются: Минская область – 509, Гомельская область – 418, 

Брестская область – 395, Могилевская область – 326, Гродненская область – 322, 

Витебская область – 316 [1]. Наибольшее количество сертификатов было выдано 

Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации 

(БелГИСС) и составило 348 сертификатов. Далее по убыванию следуют: 

Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) – 294 

сертификата; РУП «Стройтехнорм» – 281 сертификат; Технический институт 

сертификации и испытаний (ТИСИ) – 265 сертификатов; ООО «ЭкспОценка» – 

237 сертификатов [1]. 

Следующим рассматриваемым стандартом является СТБ 1470. Данный 

стандарт устанавливает основные требования к системе управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических 

контрольных точек. В нем изложены принципы разработки системы НАССР, 

требования по внедрению и функционированию данной системы и приведены 

примеры рабочей документации. Актуальной версией стандарта является СТБ 

1470-2012 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

Управление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа опасностей и 

критических контрольных точек. Общие требования», введенный 01 января 2013 

года согласно постановлению Госстандарта Республики Беларусь от 18 января 

2012 г. № 4. По данным НСПС, в 2016 году количество предприятий, 

сертифицирующих свою деятельность по этому стандарту, составило 381 

единицу. В 2015г., 2014г. и 2013г. году значение данного показателя составляло 

353, 350 и 336 сертификатов соответственно [1]. Таким образом, наблюдается 

хоть и незначительный, но постоянный рост количества предприятий, успешно 

внедривших данный стандарт.  
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Еще одним из числа рассматриваемых нами стандартов является СТБ 18001. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления охраной 

труда, которые применимы к организациям любого типа и размера. Внедрение 

такой системы позволяет организациям сформулировать политику в области 

охраны труда, установить цели и процессы для выполнения обязательств, 

предусмотренных политикой. СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной 

труда. Требования» был принят 24 апреля 2009г. постановлением Госстандарта 

Республики Беларусь №19 и введен в действие с 01 октября 2009г. По данным 

НСПС, в 2016 году 1068 организаций Республики Беларусь внедрили данный 

стандарт, тогда как в 2013 году их число составляло 873 единицы [1]. 

Наибольшее количество сертификатов по СТБ 18001 было выдано 

Республиканским центром охраны труда Министерства труда и социальной 

защиты РБ (РЦОТ) и составило 217 сертификатов. Далее по убыванию следуют: 

Республиканский институт высшей школы (РИВШ) – 168 сертификатов, БелГИМ 

– 116 сертификатов, БелГИСС – 89 сертификатов, ЭкспОценка – 70 сертификатов 

[1]. 

Последним, но не по важности, стандартом является СТБ ISO 14001. 

Актуальной версией является СТБ ISO 14001-2017 «Системы управления 

(менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению», 

утвержденный постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 

11.04.2017г. № 29 и введенный в действие с 1 июля 2017 г. Настоящий стандарт 

устанавливает требования к системе экологического менеджмента, чтобы 

организация могла разработать и внедрить экологическую политику и цели с 

учетом требований законодательства и информации о значимых экологических 

аспектах. Согласно данным НСПС, в 2016 году всего лишь 268 организаций 

Республики Беларусь имели данный сертификат, в то время как в 2013 году их 

число составляло 294 [1]. То есть в отличие от других стандартов, здесь 

наблюдается постепенный спад. Топ 5 аккредитованных органов по 

сертификации, выдавших наибольшее количество сертификатов СТБ ISO 14001, 

включает в себя: Экологияинвест – 80 сертификатов, БелГИМ – 64 сертификата, 

БелГИСС – 57 сертификатов, Белорусский научно-исследовательский центр 

«Экология» (Бел НИЦ Экология) – 34 сертификата и БНТУ – 20 сертификатов [1]. 

Таким образом, в Республике Беларусь сложились благоприятные условия 

для проведения сертификации и внедрения стандартов международного класса в 

деятельность предприятий различной отраслевой принадлежности. Основу 

регулирования отношений, возникающих при разработке, установлении и 

применении технических требований и стандартов, составляет Закон Республики 

Беларусь от 24 октября 2016 г. № 436-3 «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». За 

последние 3 года количество сертификатов по стандартам СТБ ISO 9001, СТБ 

1470, СТБ 18001 только увеличивается. Темпы роста (2016 год к 2013 году) 

составили 119,7%, 113,4% и 122,3% соответственно. Однако количество 

предприятий, сертифицировавших свою деятельность по стандарту СТБ ISO 

14001, за период с 2013 по 2016 год только уменьшается и темпы снижения 
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составили 91,2%. 
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Ситуация на рынке часто меняется, и компании должны либо регулярно 

пересматривать маркетинговую стратегию, либо мириться со снижением продаж 

и возможным банкротством. Большинство фирм реагирует на уже произошедшие 

перемены – ведут себя реактивно, внося в свою стратегию отдельные 

незначительные изменения такие, как программа скидок в супермаркете или 

создание новой линии продукции. Это большая ошибка. Реактивные изменения 

приносят пользу лишь в краткосрочной перспективе. Если компания хочет стать 

лидером на своем рынке, ее маркетологи должны каждый год пересматривать 

маркетинговые программы и создавать новые маркетинговые планы. Если данная 

маркетинговая стратегия не будет соответствовать изменившемуся поведению 

клиентов и конкурентов, тогда выгодной позиции на рынке не занять.  

Формы маркетинговых планов могут быть разными. Важно, чтобы в плане 

ясно определялись клиенты, объяснялось, чего они хотят, и предлагалась тактика, 

позволяющая компании выполнить поставленные задачи в области продаж и 

маркетинга[1]. 

Стратегия маркетинга фирмы создаѐтся с целью обеспечения 

максимального соответствия ресурсов предприятия и ситуации на рынке для еѐ 

успешной коммерческой и производственной деятельности. 

Маркетинговая стратегия компании является основополагающей стратегией 

развития бизнеса на рынке. Стратегия маркетинга определяет вектор 

продвижение товара, который максимизирует доход и прибыль предприятия в 

долгосрочной перспективе. Результатом маркетинговой стратегии является 

маркетинговый план конкретных действий, направленных на укрепление 

положения товара в отрасли, снижение возможных рисков и угроз со стороны 

конкурентов и максимизацию прибыли[2]. 

Маркетинговая стратегия позволяет понять, как планировать и 

реализовывать всевозможные мероприятия в компании, направленные на 

реализацию планов и задач. Маркетинговая стратегия связана с вопросами, 

направленными на то, чтобы увеличить продажи и доход предприятия, она 
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позволяет больше узнать о правильном использовании имеющихся у предприятия 

ресурсов, научиться динамично сбывать продукцию на длительный срок [3].  

Осуществляя разработку стратегии маркетинга на рынке большинства 

развитых и развивающихся стран, нужно учитывать большие трудности сбыта 

товара. Многие фирмы, в условиях жесткой конкуренции, начинают производить 

и продавать новый товар, так как считают это надежным способом остаться на 

плаву. Повсеместно в отраслях производства, в прошлом уже произошли и 

произойдут в ближайшем будущем, изменения в политике производства 

машиностроительных предприятий. Они заключаются в добавлении в 

ассортимент продуктов высоких технологий. Вследствие этого происходит 

развитие сферы услуг, например, проведение проектно-конструкторских и 

исследовательских работ, продажа лицензий, консультации, сдача в аренду 

техники и т. д[4].  

Стратегия и тактика маркетинга успешных фирм на рынке, это основа, 

которая заключается в борьбе за преобладание над конкурентами предприятий, 

достигших успехов в нынешних условиях на рынке, нацеленность на первенство 

в сфере науки и техники, а также закрепление этих позиций. 

Чтобы план маркетинговой стратегии был разработан верно, необходимо 

установить ряд общих направлений, по которым предприятию следует идти 

далее, чтобы укрепить и развить свой бизнес. При выборе оперативных 

управленческих решений начальник предприятия обычно использует полную 

информацию, необходимую в данном случае. При формировании маркетинговой 

стратегии следует использовать информацию в меньшем объеме [5]. 

Маркетологи могут порекомендовать разнообразные стратегии научно-

технической, производственной, сбыточной и коммерческой деятельности, в 

зависимости от фактических условий деятельности компании. 

Таким образом, разрабатывая маркетинговую стратегию, не нужно 

исключать возможность появления новой информации и необходимости изменять 

принятые решения. Первоначальные цели маркетинговой стратегии могут 

меняться, корректироваться, и это нормальные явления, характерные для данного 

процесса. Разработка маркетинговой стратегии от начала до конца должна носить 

цикличный характер, она может сопровождаться трудностями, связанными с 

переведением в цифровые показатели пользы решений, которые были выбраны. 

В заключении, можно сделать вывод, что маркетинговая стратегия 

характеризуется данными, полученными в процессе ее применения. Успех в ее 

планировании делает возможным добиться больших результатов в 

долговременных перспективах и занять лидирующее положение на рынке. Также 

нужно помнить, что в обстановке непрерывно изменчивой экономике рынка, 

важно быстро реагировать на перемены, делать коррективы и вносить поправки 

на потребности покупателей. Время от времени выгодно абстрагироваться от 

главных задач плана и взглянуть на него в целом. Весьма полезным в этом 

становится маркетинговый аудит. 
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Международная торговля - это совокупность международных товарно-

денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех государств 

мира. Актуальность данной проблемы заключается в том, что международная 

торговля – одна из наиболее развитых и традиционных форм международных 

экономических отношений. В условиях техногенной и экономически развитой 

цивилизации торговля выполняет ключевые функции по поддержанию 

жизнедеятельности человеческого общества.  

Она отражает импорт и экспорт товаров и услуг и основывается на 

международном разделении труда. Развитие мировой торговли базируется, 

прежде всего, на выгоде, которую она приносит задействованным в ней странам.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть использованы для 

дальнейших исследований данной проблемы. 

Развитые страны занимают важное место в экспорте и импорте товаров. 

Благодаря развитию высоких технологий и техники в странах, которые не входят 

в группу развитых стран, улучшается качество, повышается ценность 

производимого товара, а это вынуждает развитые страны покупать новые товары, 
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находящиеся на мировом рынке, следовательно, доля импорта растет [1].  

Россия, обладая более чем 140-миллионным населением, владеет 

огромными запасами энергии и человеческими ресурсами со средней 

квалификацией труда при малой себестоимости труда. Структура внешней 

торговой политики РФ не была похожа на внешнюю торговую политику 

развитых стран. В данный период времени, как и десятки лет назад, это товары, 

связанные с химией, нефть, топливом и энергией, а также черные и цветные 

металлы, оружие. 

В данный момент наблюдается ухудшение обстановки экономики в РФ, 

который вызвал валютный кризис, который начался еще в 2014 году, из-за 

падения цен на нефть и санкциями западных стран в отношении России. В связи с 

ним снизился курс рубля в отношении иностранных валют, что привело к 

увеличению инфляции. Всемирный банк говорит, что из-за мер ужесточения 

денежно-кредитной политики, из-за падения рубля увеличилась стоимость 

кредитования, которое привело к уменьшению внутреннего спроса. Экспортные 

товары РФ находятся под давлением многочисленных санкций со стороны 

западных стран. Некоторые из них ввели эмбарго на ввоз продукции из России. 

Особенно это касается продовольственной части российского производства, это 

привело к отрицательным последствиям в экономике РФ. В свою очередь Россия 

ведет грамотную внешнюю политику, своим эмбарго заставляет мир осознавать, 

что их санкции не пройдут безнаказанно для них самих же. Ведь Запад потерял 

огромный рынок в лице России. Кроме того, нынешний кризис в отношениях с 

Западом в перспективе будет способствовать укреплению отношений с таким 

партнером как Китай.  

Одним из важных вопросов РФ на данный момент является вопрос об 

инновационном производстве на ее территории. У России не хватает 

производственных мощностей для крупного выпуска техники не только для себя, 

но и для внешнего рынка. Поэтому Государственная Дума РФ обсуждает вопросы 

о использовании иностранных технологий в Российское производство, а также 

приглашения зарубежных специалистов для обмена опытом [3]. 

Основные задачи нашего государства в сфере международных 

экономических отношений с учетом приоритетов инновационного развития 

заключается в обеспечении ее равноправных позиций в современной системе 

мировых хозяйственных связей, сведении рисков к минимальному уровню, 

возникающих при интеграции в мировую экономику, в том числе в контексте 

членства в мировых экономических объединениях. 

Как было сказано ранее, в данное время развитие внешней торговли со 

странами ЕС находится в кризисном состоянии в результате введения санкций.  

Из-за этого растут издержки самим стран, которые ввели санкции, так как 

становится невозможным распространять свои товары на российском рынке. 

Также они не могут лишиться запасов энергии России, и поэтому есть 

вероятность скорейшего диалога в системе торговых отношений. 

Россия основным своим направлением считает создание и продвижение по 

Азиатско-Тихоокеанскому региону партнерской сети объединений регионального 
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уровня. Важную роль при этом играет укрепление доли ШОС на глобальном 

уровне, влияние которой на положение дел в регионе увеличилось [4]. 

Важнейшим направлением внешней торговли РФ является дальнейший 

прогресс механизма эффективных и взаимовыгодных политических и 

экономических взаимосвязей в масштабе Россия-Китай-Индия.  

Цель нашей страны - развитие хороших отношений, которые основаны на 

принципе выгодного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической 

Республикой и Республикой Корея для оказания поддержки межкорейскому 

политическому диалогу и экономическому взаимодействию стран.  

Таким образом, международная торговля выполняет ключевые функции по 

поддержанию жизнедеятельности человеческого общества. Экономика России в 

данный момент переживает последствия валютного кризиса и ищет пути их 

преодоления.  
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Місцевим бюджетам відводиться головна роль у соціально-економічному 

розвитку території, адже саме з них здійснюється фінансування закладів освіти, 

культури, охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також 

фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по на житлово-

комунальне господарство. 

Питанням, які пов’язані з формуванням дохідної частини місцевих 

бюджетів, присвячені праці відомих вчених С. Буковинського, О. Василика, 

А.Даниленка, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, 

К.Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін. 

Фінансова децентралізація передбачає законодавче закріплення за кожним 

рівнем влади певних функцій або окремих публічних послуг та необхідного для 

їх виконання матеріально-фінансового ресурсу. Слід зазначити, що делегування 

повноважень має місце в усіх країнах з адміністративно-командною моделлю 

економіки, характерними рисами якої є надмірна концентрація і владних 
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повноважень, і фінансових ресурсів на центральному рівні та низький рівень 

самодостатності місцевого самоврядування [1, c. 65]. 

Фінансова децентралізація потрібна для фінансової самостійності органів 

місцевого самоврядування та підвищення ефективності розв’язання завдань, що 

були передані на локальний (місцевий) рівень, покращення надання послуг і 

максимального їх наближення до населення, вдосконалення системи управління. 

Фінансова незалежність досягається шляхом акумуляції фінансових ресурсів на 

даному владному етапі. 

Отже, фінансова децентралізація – це процес розподілу функцій, фінансових 

ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним та місцевими 

рівнями управління. Децентралізація фінансових ресурсів має як певні переваги, 

так і, відповідно, недоліки (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки фінансової децентралізації 
Переваги Недоліки 

Фінансова самостійність територіальних 
громад у забезпечення своїх жителів 

суспільними благами 

Ускладнення процесу перерозподілу 
фінансових ресурсів через бюджет та 

управління бюджетним процесом в цілому 

Створення умов для кращого забезпечення 
потреб місцевого населення 

Складність узгодження локальних потреб 
територіальних громад із 

макроекономічними потребами країни 

Формування конкурентного середовища на 
різних рівнях місцевої влади за робочу силу, 

інші фактори виробництва та споживачів 

суспільних благ 

Виникнення регіональних фіскальних 
розбіжностей 

Формування ефективної системи 
вирівнювання з метою стимулювання 

розвитку територій 

Зниження централізованого бюджетного 
контролю над формуванням та ефективним 

розподілом бюджетних ресурсів 

Врівноваження владних повноважень на 
різних рівнях управління 

Обмеження централізованого вирівнювання 
дохідної та видаткової частини бюджетів 

територіальних громад 

 

Переконливими фактами, що свідчать про ефективність впровадження 

фінансової децентралізації, стали результати платоспроможності місцевих 

бюджетів. Так, за даними експертів Асоціації міст України, у 2014–2016 рр. у 58 

разів зменшилася кількість наданих казначейських позик, що демонструє 

посилення платоспроможності місцевих бюджетів. У 2017 р. кількість дотаційних 

місцевих бюджетів знизилася завдяки децентралізації на 24 %, кількість 

бюджетів-донорів зросла на 12,5 %. У цьому ж році у 2,2 рази збільшилася 

державна фінансова підтримка розвитку громад [3]. 

У світі існують країни, в яких місцеві бюджети наділені дуже високою 

фінансовою автономією, тобто практично не залежать або слабо залежать від 

бюджету центральної адміністрації. Це Ісландія, США, Люксембург, Австрія, 

Швеція. В зазначених країнах фінансова автономія місцевих бюджетів 

знаходиться в інтервалі від 99,2% до 72,8%. У Німеччині, Японії, Франції, 

Фінляндії, Бельгії і Данії фінансова автономія місцевих бюджетів коливається від 

68% до 56%. Основу їх фінансової автономії складають місцеві податки і місцеві 
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надбавки до загальнодержавних податків. Власні доходи цих країн не входять до 

складу доходів вищестоящих бюджетів і, таким чином, не регулюються зверху. 

У країнах Європейського союзу налічується близько від 20 до 100 місцевих 

податків. Місцеві бюджети цих країн формуються як за рахунок прямих, так і 

непрямих податків, при цьому значну частку займають непрямі податки (ПДВ та 

акцизні податки). Також фінансовими ресурсами місцевих бюджетів є плата 

користувачів за блага й послуги, наприклад, переробка сміття домогосподарств, 

опіка над людьми похилого віку, використання спортивних і культурних об’єктів, 

утилізація автомобілів, надмірне використання добрив у сільському господарстві, 

податки на цінні папери, податки на право розміщення офісів в центрі міста тощо 

[4, с. 18].  

В Україні ж місцеві бюджети наповнюються в основному за рахунок прямих 

податків. Тому спираючись на досвід розвинутих країн, в нашій державі доцільно 

перевести податок на доходи фізичних осіб до складу місцевих, так як він є 

бюджетоутворюючим податком місцевих бюджетів, має досить широку 

податкову базу, а його розмір залежить від доходів та рівня життя громадян. Це 

зможе в деякій мірі розширить ресурсну базу місцевих бюджетів та вирішуватися 

соціально-економічні проблеми на місцях на рівні 60-80%. 

Також негативною стала практика щорічних змін у переліку та порядку 

розмежування як доходів, так і видатків місцевих бюджетів. Тому органи 

місцевого самоврядування повинні отримати право на самостійне запровадження 

місцевих податків і зборів, при цьому враховувати конкурентні переваги та 

інтереси кожного міста чи регіону. 

Висновки. Одним із пріоритетів бюджетної політики в Україні на сучасному 

етапі є проведення комплексної реформи місцевого самоврядування, головною 

метою якої є підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової 

автономності місцевих бюджетів, а також посилення ефективності використання 

бюджетних коштів. Бюджетна децентралізація спрямована на розширення 

дохідної частини бюджетів, бази адміністрування та надання права органам 

місцевого самоврядування самостійно коригувати розмір податків та зборів. 

Лише за умови вирішення законодавчих, організаційних проблем місцеві 

бюджети, у майбутньому зможуть мати достатній обсяг коштів на виконання 

делегованих повноважень, а громадяни країни зможуть нарешті отримати якісні 

медичні, освітні ті інші послуги. 

Література 

1. Лазутіна Л.О. Джерела формування місцевих бюджетів сільських 

територій в умовах децентралізації/ Л.О. Лазутіна // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/150.pdf 

2. Патицька Х.О. Фінансова децентралізація як основа формування 

самодостатніх територіальних громад / Патицька Х.О. // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412 

3. Пальчук В. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації 

[Електронний ресурс] / В. Пальчук // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

86 

№ 6. – С. 41–51. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017 

/ukr6.pdf. 

4. Андрущенко В.Л. Чи існує проблема множинності податків / В.Л. 

Андрущенко // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток 

України: матер. Міжн. наук. практ. конф., 22 травня 2015 р. – Ірпінь: Вид-во 

НУДПСУ, 2015. – С. 18-20. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
Наральник С.Ю., студентка 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

Науковий керівник: викладач облікових дисциплін Сапожнік Ольга Михайлівна 
 

В даній статті проводиться характеристика моделей бухгалтерського обліку 

у світовій спільноті та їх вплив на формування національного плану рахунків. 

Важливим аспектом у світовій практиці господарювання є вибір моделі 

обліку та побудова і впровадження планів рахунків бухгалтерського обліку. Це 

пояснюється необхідністю забезпечення достовірності облікових даних, 

підвищення їх управлінських функцій, впровадження на їх основі дієвих систем 

оподаткування. 

З боку світових спільнот у сфері бухгалтерського обліку створено моделі 

обліку, які різняться за ступенем державного регулювання, суворістю 

нормативних вимог щодо виконання облікових процедур, порядку відображення 

господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Виділяють наступні 

моделі обліку: англосаксонська (англо-американська), континентальна, 

південноамериканська. 

Розробниками англо-американської організаційної моделі обліку є країни 

Великобританії та США. Вона спрямована на інформаційні запити інвесторів і 

кредиторів, завдання інформаційного забезпечення потреб держави (податкових 

органів) винесено за межі фінансового обліку та звітності. Застосовується 

професійне, а не державне регулювання бухгалтерського обліку, значна увага 

приділяється визначенню реального фінансового результату діяльності.  

Континентальна модель застосовується у більшості країн Європи (Австрія, 

Бельгія, Греція, Єгипет, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Португалія, Франція, 

Швеція та ін.). Бухгалтерський облік регламентується законодавчо, відрізняється 

консервативністю та високим ступенем втручання держави в облікову практику. 

Бухгалтерська звітність орієнтована у першу чергу на задоволення потреб 

податкових та інших органів державної влади, а потім − на запити інвесторів і 

кредиторів.  

За південно-американською моделлю, яка характерна для Аргентини, 

Еквадору, Бразилії, Перу, Чилі та ін., облік орієнтований на потреби державних і 

податкових органів, законодавчо регламентований, уніфікований. Особливістю 

організації обліку за цією моделлю є коригування даних бухгалтерської звітності 

відповідно до темпів інфляції. 
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Головне місце у побудові бухгалтерського обліку, організації всього 

облікового процесу займає план рахунків. У кожній країні сформувалися власні 

підходи до побудови планів рахунків, складання форм звітності та переліку 

показників, що в них містяться та їх аналізу, способів контролю за діяльністю 

підприємств. Зокрема, застосування такого важливого методологічного 

інструменту організації обліку, як План рахунків, різко відрізняється в країнах 

англо-американської та континентальної моделей національних систем обліку.  

У країнах англо-американської моделі національної системи обліку 

(Австралія, Великобританія, Естонія, Ізраїль, Індія, Канада, Кіпр, Мексика, 

Нідерланди, США та ін.) облік не регламентується державою, і тому 

підприємства самостійно розробляють індивідуальні плани рахунків залежно від 

інформаційних потреб.  

В цих країнах поширена інтегрована (однокругова) система побудови плану 

рахунків, в якій використовується єдина система бухгалтерських рахунків. В 

системі бухгалтерського обліку функціонують підсистеми управлінського та 

фінансового обліку. Рахунки управлінського обліку відносяться одночасно і до 

управлінського, і до фінансового обліку. Для збереження комерційної таємниці 

сальдо з рахунків управлінського обліку переноситься на рахунки фінансового 

облік, а обороти відображаються лише у системі управлінського обліку. Розподіл 

управлінського і фінансового обліку відбувається лише на рівні аналітичних 

рахунків. 

У англо-американській моделі національної системи обліку і в 

континентальній рахунки активів і пасивів класифікуються практично однаково. 

До того ж, як і більшість планів рахунків країн-членів ЄС, план рахунків в англо-

американській моделі будується на основі методу “витрати-випуск” з постійним 

спрямуванням бухгалтерського обліку на кінцевий результат. Фінансовий облік 

дає можливість порівнювати витрати з випуском у розрізі функціональних 

рахунків (виробництво, постачання, реалізація тощо) або у розрізі центрів 

відповідальності.  

Американські підприємства можуть самостійно обирати необхідні йому 

рахунки, проте на будь-якому підприємстві буде, як мінімум, п’ять категорій 

рахунків за елементами звітності – рахунки активів, зобов’язань, власного 

капіталу, доходів та витрат.  

При складанні плану рахунків застосовуються різні кодові системи. 

Найпростіша з них передбачає двозначне кодування. Для великих підприємств 

може застосовуватися трьохзначна система кодування. У Великобританії для 

частини рахунків використовують чотирьохзначне кодування.  

У країнах континентальної моделі національної системи обліку, де ступінь 

регламентації обліку є високим, План рахунків і форми фінансових звітів 

розробляються та затверджуються державними органами і є єдиними для усіх 

підприємств.  

Для національних планів рахунків Європейського Співтовариства 

характерною є невелика кількість синтетичних рахунків, за десятковою системою 

кодування, де перша цифра означає клас рахунків, друга – рахунок, третя – 
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субрахунок другого порядку, дозволяє створювати національні плани рахунків зі 

значною кількістю позицій. Вони ґрунтуються на міжнародних та національних 

стандартах, а також на юридичних законах [1].  

Необхідно зазначити, що хоча плани рахунків країн-учасниць ЄС в цілому 

дуже схожі, проте є певні відмінності, викликані, як правило, національними 

особливостями та традиціями. 

Вітчизняна модель обліку здебільшого тяжіє до континентальної, хоч 

подекуди має місце й використання англо-американського підходу щодо ролі та 

значення бухгалтерського обліку для сфери господарювання (на рівні, як 

правило, суб’єкта господарювання).  

Враховуючи вищесказане, хотілося б зазначити, що бухгалтерський облік 

визначає середовище, в якому він функціонує. Кожна країна має свою історію, 

цінності, політичну систему. Те саме можна сказати і про бухгалтерський облік. 

Принципи його організації в різних країнах значно відрізняються між собою. Ці 

відмінності зумовлені як існуванням різних форм господарської діяльності, так і 

впливом на практику обліку зовнішніх факторів (політичних, економічних, 

соціальних, географічних та ін.). Водночас певна подібність “навколишнього 

середовища в різних країнах, як правило, зумовлює багато спільних рис у 

системах бухгалтерського обліку, що ними застосовуються.  

Отже, на сьогодні для України узгодженість національної облікової системи 

та плану рахунків країн Євросоюзу є особливо актуальними з огляду на вступ 

країни до СОТ та на наявність Угоди про асоціацію з ЄС. Вона передбачає 

глибоку економічну інтеграцію України з ЄС, а також створення зони вільної 

торгівлі [2]. 
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На сьогоднішній день економічна, політична та соціальна криза змушує 

вітчизняні домогосподарства все частіше задумуватись над тим, щоб 

оптимізувати свої витрати та здійснювати пошук шляхів, якими це можна 
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досягнути за умов збереження належного рівня добробуту кожного із членів 

домогосподарств. При цьому низький рівень доходів та стрімкий ріст цін на 

товари і послуги спонукає задуматись над обсягом власного споживання та 

пошуку альтернативних та більш раціональних варіантів здійснення витрат.  

Основна проблема постійної нестачі грошей часто полягає не в розмірі 

доходу домогосподарства, а в невмінні правильно витрачати. Досить негативним 

явищем для багатьох є невміння узгоджувати свої бажання з наявними доходами. 

Тому кожен з напрямків витрачання коштів вимагає самостійного аналізу, щодо 

можливостей оптимізації використання фінансових ресурсів. При здійсненні 

видатків на життєзабезпечення домогосподарство може звернути увагу на 

використанні способів зменшення витрат при не погіршенні якості отримуваних 

послуг [1]. 

З метою оптимізації витрат домогосподарства можна використовувати такі 

методи: 

Метод 1. Правило «4 конвертів». Суть даного методу полягає в тому, що всі 

витрати домогосподарства слід розділити на 2 групи: постійні та змінні. При 

плануванні бюджету домогосподарства по даному методу спочатку виділяються 

кошти на оплату постійних витрат, а решта розподіляється по 4 конвертах: по 

одному на кожний тиждень змінних витрат. До початку нового тижня 

забороняється відкривати новий конверт. Цей метод дозволяє закріпити 

фінансову дисципліну в домогосподарстві і жити так, щоб завжди вистачало на 

обов’язкові витрати. 

Можна розподіляти конверти не за тижнями, а за напрямами використання. 

Тоді їх слід назвати поіменно за видами витрат, наприклад: «Їжа», «Машина», 

«Лікування», «Розваги» і т.д. Насправді конвертів може бути більше. Головне – 

це витрачати гроші цілеспрямовано, за статтями бюджету, як держава. Якщо 

гроші в конверті закінчаться, тоді доведеться або зробити перекидання статей 

бюджету, або дисциплінувати себе – і знизити витрати. 

Метод 2. Оптимізація витрат за ступенем важливості та терміновості. Даний 

метод передбачає розподіл витрат за двома критеріями: за ступенем терміновості 

(термінові, не дуже термінові, не термінові); за ступенем важливості (важливі, не 

дуже важливі, неважливі).  

Виходячи із поєднання цих критеріїв створюється таблиця оптимізації 

витрат, і кожна наступна група витрат оплачується після того, як повністю буде 

оплачена попередня. Тобто в першу чергу здійснюються термінові та важливі 

витрати, тоді термінові і не дуже важливі, потім важливі і не дуже термінові і т.д. 

Даний метод оптимізації витрат домогосподарств є досить ефективним, проте є 

складним для більшості домогосподарств. 

 Метод 3. Оптимізація витрат за ступенем розкоші. В цьому випадку 

витрати домогосподарства слід розділяти на такі три прості категорії: обов’язкові 

витрати, бажані витрати і витрати на предмети розкоші. 

До обов’язкових витрат відноситься все те, що життєво необхідним для 

домогосподарства, а також погашення боргів та різноманітних зобов’язань: 

оплата комунальних послуг, купівля основних продуктів харчування, купівля 
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найнеобхіднішого одягу і т.д. 

До бажаних витрат відноситься все те, без чого реально можна обійтися, але 

чим інколи хочеться себе побалувати (наприклад з продуктів харчування – це 

солодощі, витрати на гарний одяг, без якого можна обійтися, відвідування кафе, 

розваги, хобі і т.д.). 

Купівля дорогих, брендових товарів та послуг із будь-якої категорії витрат 

(делікатеси, дорогий одяг та аксесуари, відвідування дорогих ресторанів, 

відпочинок за кордоном і т.д.) відноситься до витрат на придбання предметів 

розкоші. 

В кожного домогосподарства в залежності від рівня їхнього доходу можуть 

бути свої критерії щодо поділу витрат по даним категоріям. 

Планування витрат домогосподарства по даному методу здійснюються дуже 

просто: спочатку розподіляються кошти на оплату обов’язкових платежів, тоді 

якщо залишаються кошти, то вони спрямовуються на бажані витрати, і тільки 

потім, при наявності залишку – на купівлю предметів розкоші [3]. 

Метод 4. Оптимізація витрат по величині. Даний метод є одним із 

найзрозуміліших і простих для сприйняття і передбачає поділ витрат 

домогосподарства на: дрібні (малі), середні та великі. 

Кожне домогосподарство може самостійно визначити необхідну величину 

витрат для зарахування її до тої чи іншої категорії витрат. Наприклад, витрати, 

що складають більше 30% щомісячного доходу можна вважати великими, від 5% 

до 30% – середніми, меншими 5% – дрібними.  

При плануванні бюджету домогосподарства, в першу чергу, виділяють 

кошти на оплату великих витрат, потім – на оплату середніх, а все, що 

залишається – на оплату дрібних. 

Метод 5. Річне планування бюджету домогосподарства. Даний метод можна 

здійснювати в більш глобальному плані, застосовуючи одночасно один із 

вищенаведених методів. Суть цього методу полягає в тому, що щорічні витрати 

домогосподарств діляться за такими принципами: щорічні, щомісячні, сезонні, 

спонтанні.  

До щорічних витрат слід відносити всі ті витрати, які оплачуються тільки 

раз на рік (деякі податки, витрати на відпочинок і т.д.). До щомісячних – 

відповідно, обов’язкові щомісячні витрати (комунальні платежі, оренда житла, 

погашення кредитів і т.д.). Окремо також виділяють сезонні витрати (наприклад, 

купівля сезонного одягу чи взуття, заміна автомобільних шин на літні або зимові, 

витрат на сезонний догляд дачі та земельних угідь і т.д.). Ну і звичайно, що слід 

враховувати, що в домогосподарств можуть виникати спонтанні та 

непередбачувані витрати [2]. 

При довгостроковому плануванні витрат домогосподарства слід 

враховувати необхідність оплати щорічних і сезонних витрат, а у випадку, якщо 

вони значні, то кошти на їх реалізацію накопичуються протягом решти місяців у 

році. 

Таким чином, чітке визначення напрямів використання доходів 

домогосподарств, паралельно з підвищення раціональності здійснення витрат, 
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дасть можливість домогосподарствам покращити рівень свого добробуту та 

дозволить сформувати певну фінансову базу для інвестиційних операцій. 

Дотримання простих правил дозволить домогосподарству ефективно управляти 

своїми грошима, добре розуміючи, як влаштований його бюджет, на які витрати 

можна розраховувати, а які слід взяти під жорсткий контроль.  
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Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується посиленням 

конкурентної боротьби: швидко зростає номенклатура та обсяги виробництва 

товарів і послуг, збільшується кількість суб’єктів господарювання, вітчизняні 

підприємства виходять на міжнародні ринки товарів та послуг, тощо. З метою 

забезпечення зростання прибутку у цих умовах суб’єкти господарювання 

використовують різноманітні механізми розширення клієнтської бази і 

збільшення обсягів реалізації, що у свою чергу призводить до зростання розміру 

дебіторської заборгованості. Проте вона повинна бути достатньою, не займати 

значну питому вагу в активах і контрольованою з боку керівництва підприємства.  

Теоретичним підгрунттям для розгляду сутності поняття “дебіторська 

заборгованість” є наукові розробки вітчизняних вчених економістів, а саме: 

Бутинець Ф. Ф., Лишиленко А.В., Бланк Т., Голов С., Ткаченко Н., Науменко Н. 

Окремо необхідно виділити зарубіжних вчених, таких як: Стоун Д., Хитчинг К., 

Дж. Ван Хорн, Зві Боді, Роберт К. Мертон, Д. Нортон, А. Апчера, Р. Каплана які 

досліджували економічний зміст категорії дебіторська заборгованість. 

Незважаючи на давню історію існування дебіторської заборгованості та 

стан її вивчення, в сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо 

трактування цього поняття. 

Однак, у тлумаченні поняття дебіторська заборгованість, у першу чергу, 

необхідно орієнтуватися на положення національних стандартів бухгалтерського 

http://www.dominsoft.ru/articles_temp.php?p=artsb5
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обліку. Основними нормативно–правовими документами, які регламентують 

відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку є Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість» та № 13 

«Фінансові інструменти».  

Так у П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська 

заборгованість визначається як сума заборгованостей дебіторів підприємству на 

певну дату. 

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших 

активів. 

В ході аналізу довідкової та навчальної літератури виявлено, що між 

фахівцями у галузях бухгалтерського обліку, фінансів, економіки та юридичних 

наук немає однозначності щодо визначення сутності поняття “дебіторської 

заборгованості” (табл. 1). 

Таблиця 1 – Підходи щодо розуміння терміну “дебіторської 

заборгованості” в економічній літературі 

№ 

з/п 

Автор 

(джерело) 
Сутність поняття “дебіторська заборгованість 

1 Бутинець Ф. Ф. Сума заборгованостей підприємств на певну дату 

2 Ткаченко Н.М.  

Борг на користь підприємства та частина господарських засобів 

підприємства, що вибула зі складу даного підприємства і знаходяться 
у фактичному розпорядженні іншого підприємства і, виконують там 

роль капіталу. 

3 Лишиленко А.В. 
Фінансовий актив, який є контрактним правом отримувати грошові 

кошти або цінні папери від іншого підприємства. 

4 Голов С.Ф. 
фінансовий актив, що є контрактним правом однієї сторони отримати 
гроші й узгоджується з відповідним зобов’язанням сплати іншої 

сторони 

5 
Д. Стоун,  

К. Хітчинг 

сума боргів, які винні підприємству юридичні або фізичні особи та які 

виникли у результаті господарських взаємовідносин з ними 

6 Райзберг Б. А. 
сума боргів, належних підприємству, фірмі, компанії з боку інших 
підприємств,фірм, компаній, а також громадян, які є їх боржниками, 

дебіторами 

7 
Яструбський 

М.Я. 

Форма відстрочки платежу – відкритий кредит, угода, яка передбачає 

виконання послуг замовником або реалізації продукції покупцю з 
відстрочкою оплати за них. 

 

Цікавий підхід до тлумачення дебіторської заборгованості у закордонних 

авторів. Професори Гарвардського університету Зві Боді і Роберт К. Мертон 

визначають дебіторську заборгованість як “рахунки до отримання”, зазначаючи, 

що це та сума, яку покупці продукції повинні виплатити корпорації 

(підприємству). 

Відповідно міжнародним, так як і національним стандартам 
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бухгалтерського обліку, дебіторська заборгованість визначається як сума 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Але необхідно відмітити, 

що термін “дебіторська заборгованість” у міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку має суттєві відмінності. Прийнято розрізняти два види 

дебіторської заборгованості: Accounts Receivable та Receivables. 

Accounts Receivable (дебіторська заборгованість, обсяг продажу або 

дебітори) – суми, що мають надійти від покупців та відображені в бухгалтерських 

книгах підприємства, але не підтверджені векселями, траттами або акцептами 

(відкриті балансові рахунки), тобто сукупна сума, що має бути виплачена 

торговельними боржниками. 

Receivables (торговельна дебіторська заборгованість) – вимоги до третіх 

осіб на отримання в майбутньому грошей, товарів, послуг. Дана дебіторська 

заборгованість включає рахунки на отримання заборгованості від покупців по 

продажу в розстрочку, заборгованості по векселях на отримання, заборгованість 

робочих та службовців, заборгованість страхових компаній по усуненню 

майнових збитків. 

Дебіторська заборгованість, як і інші активи підприємства, відображається в 

балансі тільки при дотриманні загальної вимоги, яка пред’являється до активів 

національними стандартами, а саме: 

1) може бути достовірно визначена грошова оцінка цієї дебіторської 

заборгованості; 

2) у майбутньому очікується одержання від неї економічних вигод, тобто 

одержання грошових коштів, товарів, інших активів або зменшення зобов’язань. 

П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість» визначає методи оцінки 

дебіторської заборгованості на етапах зарахування її на баланс підприємства, при 

відображенні у фінансовій звітності на дату балансу і при списанні з балансу як 

безнадійної. 

Спочатку дебіторська заборгованість приймається на баланс за історичною 

(фактичною) собівартістю. Вона являє собою вартість придбаних дебітором 

активів (товарів, нематеріальних активів, виконаних робіт, наданих послуг, 

коштів, нарахованих до одержання відсотків і т.д.). 

П(С)БО №10 встановлює особливий порядок оцінки дебіторської 

заборгованості за продукцію, роботи, товари, послуги.– вона зараховується на 

баланс (визнається в обліку) одночасно з визнанням доходу. Таким чином, для 

визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги необхідно, щоб виконувалися критерії визнання доходу: 

– покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

продукцію (товар, інший актив); 

– підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою 

продукцією (товарами, іншими активами); 

– сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

– є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть 

бути достовірно визначені. 
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Момент передачі ризиків й вигод, пов’язаних з правом власності на 

продукцію, товари, роботи, послуги визначається на основі вивчення угоди 

поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між підприємством та 

покупцем, та обставин операції. 

Отже, як ми бачимо, всі автори розглядають одну і ту саму проблему під 

різним кутом. Наведені трактування поняття “дебіторська заборгованість” 

підтверджують те, що існують певні розбіжності у визначені даного поняття. В 

основному вчені розглядають дебіторську заборгованість, як суму боргів, які 

винні підприємству юридичні або фізичні особи та які виникли у результаті 

господарських взаємовідносин з ними чи “рахунки до отримання”, тобто це та 

сума, яку покупці продукції повинні виплатити корпорації (підприємству), але 

ніхто не наголошує на тому, що дебіторська заборгованість є складовою 

кругообігу капіталу. Адже елементи кругообігу капіталу є частиною 

безперервного потоку господарських операцій. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
Лешкевич Д.В., студент 

Филиал УО «БГЭУ» «Минский финансово-экономический колледж», 

Научный руководитель - Янецкая Ирина Николаевна, преподаватель 

 

Неизбежным следствием существующей в настоящее время системы 

денежных расчетов между организациями является дебиторская задолженность. 

В реальной практике рыночных отношений очень часто возникают ситуации, 

когда по тем или иным причинам предприятие не может взыскать долги с 

контрагентов. Это может быть связано с неплатежеспособностью дебиторов, 

неосмотрительной кредитной политикой и т.д. Дебиторская задолженность 

«зависает» на долгие месяцы, а иногда даже и годы. Рост дебиторской 

задолженности ухудшает финансовое состояние предприятий, а иногда приводит 
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и к банкротству. 

Проблема дебиторской задолженность постоянно находится на контроле 

главы государства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 

потребовал активизировать работу по взысканию внешних дебиторских 

задолженностей предприятий. На этом глава государства акцентировал внимание 

на состоявшемся 05 сентября 2017 года совещании. Глава государства также 

обратил внимание, что госорганы системы национальной безопасности должны 

постоянно и активно участвовать в развитии экономики, в том числе в решении 

вопросов соблюдения режима экономии, искоренении хищений и других 

злоупотреблений. 

Дебиторская задолженность – это задолженность по расчетам с 

покупателями и заказчиками за товары, работы, услуги, по полученным векселям, 

с бюджетом, персоналом, прочими дебиторами. Также дебиторскую 

задолженность называют будущей экономической выгодой, которая представляет 

собой актив. 

С финансовой точки зрения дебиторскую задолженность следует 

рассматривать как коммерческий кредит покупателю. 

Основными задачами управления дебиторской задолженностью являются: 

 ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности; 

 выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление 

денежных средств; 

 определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с 

точки зрения соблюдения ими платежной дисциплины; 

 ускорение востребования долга; 

 уменьшение бюджетных долгов; 

 оценка возможных издержек, связанных с дебиторской 

задолженностью, то есть упущенной выгоды от неиспользования средств, 

замороженных в дебиторской задолженности. 

Управление дебиторской задолженностью включает в себя следующие 

направления деятельности:  

─ контроль над образованием и состоянием дебиторской задолженности;  

─ определение политики предоставления кредита и инкассации для 

различных групп покупателей и видов продукции (кредитной политики);  

─ анализ и ранжирование клиентов (на основе кредитных историй);  

─ контроль расчетов с дебиторами по отсроченным и просроченным 

задолженностям (на основе реестра старения дебиторской задолженности);  

─ прогноз поступлений денежных средств от дебиторов (на основе 

коэффициентов инкассации);  

─ определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения 

безнадежных долгов. 

Чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью, нужно 

понимать причины ее возникновения. Наиболее часто встречающиеся причины 

просрочки оплаты: 

 «забывчивость» контрагента, утрата им необходимых документов; 
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 отсутствие средств в результате допущенных просчетов в ведении 

бизнеса; 

 неисполнение обязательств перед должником со стороны третьих лиц; 

 ухудшение ведения бизнеса в соответствующей отрасли экономики; 

 недобросовестные действия контрагентов: затягивание сроков 

погашения задолженности, мошенничество, вывод активов и т.д.; 

 форс-мажорные обстоятельства и др. 

Работа с дебиторской задолженностью – это целый процесс 

последовательных действий, в которых в той или иной степени, участвует весь 

менеджмент предприятия. Последовательность действий при работе с 

предприятиями-дебиторами на практике, как правило, выглядит следующим 

образом: 

 списание задолженности после представления информации о дебиторах; 

 проведение переговоров; 

 медиация; 

 направление претензии дебитору; 

 обращение в суд. 

Пути ускорения востребования долгов и уменьшение безнадежных долгов, а 

также выбор условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление 

денежных средств, включают следующие ключевые моменты и приемы: 

 кредитные условия; 

 контроль дебиторской задолженности; 

 выставление счетов; 

 процесс оценки покупателя; 

 защита страхованием; 

 факторинг; 

 кредитная политика; 

 анализ дебиторов. 

 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА КАК СПОСОБ 

СНИЖЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ БАНКА 
Лубник В. П., студентка 4 курса специальности «Финансы и кредит» 

Брестский государственный технический университет 

Научный руководитель: магистр экономики Кот Наталья Генриховна 
старший преподаватель кафедры БУАиА БрГТУ 

 

Банковские кризисы являются неотъемлемой чертой рыночной экономики. 

Одной из причин банковских кризисов является неэффективность управления 

валютным портфелем. При проведении валютных операций у банков возникают 

валютные риски – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют. Для того чтобы их снизить, банки могут спрогнозировать 

курсы валют. В работе предложена методика моделирования валютного курса. 

Методика моделирования валютного курса: 
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1. Проведение качественного анализа, предполагающего постановку цели, 

определение результативных и факторных признаков. 

Для построения модели использовался стохастический факторный анализ 

[1]. К факторам, которые прямо или косвенно влияют на валютный курс, 

относятся: ставка рефинансирования, объем валового внутреннего продукта, 

сальдо внешней торговли товарами и услугами, цена золота, цена нефти, широкая 

денежная масса, индекс потребительских цен на товары и услуги, 

золотовалютные резервы, государственный долг.  

2. Установление наличия корреляционной связи между значением 

валютного курса и каждым рассматриваемым фактором.  

3. Построение модели.  

Уравнение регрессии зависимости обменного курса белорусского рубля к 

доллару представлено в следующем виде (формула 1): 

 21 000037,0004692,0867495,0 XXY 
  (1) 

где Y – обменный курс белорусского рубля к доллару,  

Х1 – цена нефти,  

X2 – государственный долг. 

4. Оценка значимости уравнения.  

Значимость уравнения регрессии оценивалась на основе вычисления 

критерия Фишера (F). По данным расчетов F = 440,89. Табличное значение F-

критерия при доверительной вероятности 0,99 равно 5,78. Так как F > F табл., 

уравнение зависимости следует признать статистически надежным [2]. 

Таким образом, данная методика может быть использована коммерческими 

банками для повышения эффективности управления валютным портфелем, а 

также позволяет не только спрогнозировать валютный курс, но и указать 

определенные причины кризисных явлений на валютном рынке.  
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Зростання популярності поняття криптовалюти привертає увагу інвесторів, 

вчених – економістів, дослідників та інших зацікавлених сторін. Більшість 
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криптовалюту вважають валютою майбутнього. Криптовалюта (від англ. 

Cryptocurrency) –це вид цифрової валюти, у процесі випуску та обліку якої 

використовується асиметричне шифрування та різні криптографічні методи 

захисту, такі як Proof-of-work або Proof-of-stake[1].  

Прототип сучасної криптовалюти почав формуватись ще у 90 роки 20 

століття. Криптовалюта - це криптографічно захищена (зашифрована) 

інформація. В основі криптовалюти закладено поняття конфіденсійності платежів 

та швидкість здійснення операцій та не можливість шахрайства у системі. 

Копіювання вже існуючих монет позбавлене сенсу, так як походження всіх монет 

і їх приналежність до одного з криптовалютних гаманців записані в так званому 

блокчейні (глобальній децентралізованій базі даних, яка захищена спеціальним 

криптографічним алгоритмом). Тому криптовалюта надійно захищені і від 

підробки, і від емісії, що не відповідає спочатку заданим для неї правилам. 

На сьогоднішній день є досить багато найменувань криптовалют наприклад, 

мастеркойн, біткойн, лайткойн, езерум, монеро та інші. На саме поява біткойн у 

2009 році дала поштовх для створення інших криповалют. Найбільш відомою і 

найбільш інвестованою валютою являється біткойн.  

Криптовалюта відрізняється від звичайних грошей в електронній формі. 

Різниця між криптовалюта і електронною формою звичайних грошей полягає, 

перш за все, в тому, що звичайні гроші для перекладу в електронну форму 

повинні бути внесені на рахунок фізично, наприклад, через банківське відділення, 

платіжний термінал або офіс електронної платіжної системи. Для криптовалют 

фізична форма існування не є основною; криптовалюта, в ході децентралізованої 

емісії, виробляються відразу в електронній формі, в ній же зберігаються і 

передається. Таким чином, якщо відповідати на питання, що таке криптовалюта, 

коротко і просто, це - електронні гроші, які не мають фізичного аналога. 

Собівартість криптовалюти нічим не обумовлена. У собівартість включено 

витрати на опалення і освітлення та витрати на первинне обслуговування. Ціна 

криптовалюти не прикріплена ні до чого, тобто вартість її зміюється під впливом 

попиту та пропозиції. 

В Україні криптовалюта не вважаються грошовими коштами. Ще 10 

листопада 2014 року НБУ офіційно дали пояснення щодо правомірності 

використання криптовалют або віртуальної валюти. Національний банк пояснює, 

що «Згідно з Конституцією України (стаття 99), Цивільним кодексом України 

(стаття 192), Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні" (стаття 3) та Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 

"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (стаття 3) гривня як 

грошова одиниця України є єдиним законним платіжним засобом в Україні, 

приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на 

всій території України для проведення переказів та розрахунків. 

Однією з функцій Національного банку України є монопольне здійснення 

емісії національної валюти України та організація готівкового грошового обігу 

(стаття 7 Закону України "Про Національний банк України"). 

Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і 
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використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються (частина 

друга статті 32 Закону України "Про Національний банк України")»[5]. 

Враховуючи вище сказане можна сказати, що НБУ розглядає крипто 

валюту, як грошову фальшивку, яка не має реальної вартості і не можу бути 

використана фізичними чи юридичними особами у якості платіжного засобу, 

адже це суперечить законодавству України. Також як відомо, НБУ не несе 

відповідальності за ризики та витрати пов’язані з використанням крипто 

символів. 

Варто зазначити, що грошові криптосимволи безумовно є породженням 

електронних грошей. Таким чином Євросоюз слідуючи у ногу з новими 

тенденціями, на відмінну від України, прийняли директиву ЄС від 18.09.2000 

№46, що визначає два основні види електронних грошей : 1) на основі карток 

(card-based e-money); 2) на основі програмного забезпечення (software-based 

electronic money). 

Відповідно до вищезгаданої Директиви, електронні гроші визначаються як 

«грошова вартість, що є вимогою до емітента і яка: а) зберігається на 

електронному пристрої; б) емітується під час отримання грошових коштів у 

вартісному розмірі не меншому, ніж емітована грошова вартість; в) приймається 

як засіб платежу учасниками, іншими ніж емітент» [5, 267]. 

Так як Україна виявила ініціативу до співпраці з Європейським союзом, 

вона перш за все повинна, як і ЄС, визнати криптовалюту як засіб платежу, але на 

сьогоднішній день за повідомленням Нацонального банку України від 08.12.2014 

№29-208/72889, тільки спеціальні банківські установи мають право здійснювати 

операції з криптовалютою.  

Отже, криптовалюта є новим етапом розвитку економіки світу, так як 

процес уже має свій початок і безперебійне функціонування. На території 

України вже є банкомати для розрахунків криптовалютою. У деяких закладах 

приймається інтернет валюта, а також Приватбанк офіційно запустив сервіс для 

оплати біткойнами товарів та послуг у інтернет магазинах. Економічні процеси 

слідують за новими тенденціями, але проблема процесу легалізації електронних 

платіжних засобів та визначення статусу крипто валюти ще досі в країні стоїть 

досить гостро. 
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На сьогоднішній день для України є пріоритетним розроблення і 

впровадження нових підходів для покращення ефективності грошово-кредитної 

політики.  

Постановка проблеми полягає у визначенні теоретичних аспектів 

інфляційного таргетування, уточненні сучасних тенденцій грошово-кредитної 

політики та обґрунтуванні доцільності впровадження режиму інфляційного 

таргетування в Україні. 

Для забезпечення нормального функціонування грошово-кредитної сфери 

центральний банк повинен боротись з інфляцією. Одним із ефективних методів є 

інфляційне таргетування. 

Таргетування інфляції - це концепція монетарної політики, яка складається з 

трьох основних елементів: законодавчого закріплення цінової стабільності, 

офіційного оголошення центральним банком кількісних цільових показників 

інфляції на визначений період, роз'яснення дій органів монетарної влади 

громадськості [1, 2]. Такий інструмент обирається задля поліпшення якості 

економічної політики України при проведенні необхідних реформ. Інфляційне 

таргетування повинно базуватись на систематичному аналізі майбутнього рівня 

інфляції, а для його прогнозування необхідно мати статистичні дані. 

Світовий досвід показує, що країни з відносно низьким рівнем ВВП на одну 

особу, запровадивши режим інфляційного таргетування з перехідним періодом, 

успішно використали його переваги, підняли довіру суспільства до економічної і 

монетарної влади, пришвидшили реформи, досягли низької інфляції та сталих 

темпів економічного зростання.  

Існують очевидні переваги від реального впровадження таргетування 

інфляції: прогнозованість дій центрального банку; можливість формування 

інфляційних очікувань суб'єктів економіки; швидке реагування на процеси в 

економіці; прозорість політики центрального банку через надання зрозумілої, 

відкритої та доступної інформації для всіх членів суспільства; створення довіри 

до національного банку і, як наслідок, розширення його впливу у суспільстві. 
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Таблиця 1 – Порівняльні показники ВВП та інфляції для окремих 

країн, % [4] 
Країни, що 

таргетують 

інфляцію 

Рівень інфляції Приріст реального ВВП 

До таргету-

вання 

Після тар-

гетування 

Різни-

ця 

До 

таргетування 

Після тар-

гетування 

Різни- 

ця 

Австралія 6,33 2,25 -4,08 3,03 4,46 1,43 

Канада 4,38 2,00 -2,38 3,24 2,70 -0,54 

Чилі 21,33 9,58 -11,75 6,21 6,65 0,45 

Фінляндія 4,68 1,23 -3,45 1,27 3,71 2,44 

Іспанія 6,24 3,01 -3,23 2,91 3,11 0,20 

Швеція 6,27 1,46 -4,81 1,33 2,40 1,07 
 

Основні обмеження щодо впливу на інфляцію та на інфляційні очікування: 

1. При первинній і вторинній інфляції можливість центрального банку 

боротися та впливати на неї неоднакова.  

2. Таргетування інфляції можна вважати ефективним виключно за умов 

наявності ефективних комунікацій з суспільством, які значно впливають на 

інфляційні очікування суб’єктів економіки, а, отже в деякій мірі вирішують 

питання щодо вторинної інфляції. 

Аналіз останніх вітчизняних статистичних даних свідчить про явну 

нестабільність у рівні ціноутворення на споживчому ринку України та тенденції 

до підвищення рівня інфляції (діаграма_1, Зміни споживчих цін за 2017рр).  

Глобальний графік з динамікою зміни індексу інфляції в Україні за останні 

10 років наростаючим підсумком виглядає так (діаграма_2 Динаміка індексу 

інфляції в Україні). 

 
Діаграма_1.Зміни споживчих цін за 2017р.[3, 4] 

 

Крім того, порівняно з 2015 роком, коли індекс інфляції в Україні сягав 

143,3%, у 2016 р. він знизився і складав 112,4%, а у вересні 2017 р. – 102% [3].  

Отже, запровадження політики інфляційного таргетування для даної 

ситуації є доволі виправданим.  

Забезпечення стабільних темпів інфляції значно вплине на формування 

валютного курсу, платоспроможності населення та економічних настроїв 

підприємців. Це все вкрай важливо для стабілізації вітчизняної економіки.  
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Діаграма_2.Динаміка індексу інфляції [3, 4] 

 

За Постановою Правління №541 від18.08.2015 р. «Основні засади грошово-

кредитної політики на 2016-2020 роки» НБУ зобов’язується удосконалювати 

комунікаційну політику, що є основою для ефективного функціонування 

інфляційного таргету.  

Реалізація політики інфляційного таргетування має значні недоліки з 

урахуванням наступних економічних та політичних реалій в Україні: відсутність 

гнучкої політики НБУ щодо встановлення таргету таких економічних чинників, 

як заробітна плата, рівень зайнятості або валютний курс; грошово - кредитний 

ринок не має стабільності, що загрожує закриттю ще більшої кількості банків; 

щільна взаємодія та в деяких аспектах значна залежність національного банку від 

вітчизняного уряду.  

Узагальнюючи всі проблеми, можна зробити загальний висновок, що 

запровадження інфляційного таргетування в Україні є важливою складовою 

врегулювання рівня інфляції. Але компетентним управлінцям слід пам’ятати про 

необхідність правильного та виваженого вибору інструментів впливу на реальну 

соціально-економічну ситуацію і тоді ця політика матиме значний успіх на шляху 

сталого розвитку нашої держави.  
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В умовaх обмеженостi влaсних фiнaнсових ресурсiв i високої вaртостi 

зaлучених ресурсiв формувaння тa реaлiзaцiя ефективного мехaнiзму упрaвлiння 

ними стaє основою збереження фiнaнсової стiйкостi, стaбiльностi 

функцiонувaння й стрaтегiчного розвитку пiдприємствa.  

Знaчний внесок у розробку теоретико-методологiчних основ процесу 

формувaння i використaння фiнaнсових ресурсiв пiдприємств внесли вiтчизнянi 

вченi-економiсти I. Блaнк, О.Вaсилик, Ю. Воробйов, В. Опaрiн, A. Поддєрьогiн тa 

iншi.  

Оптимiзaцiя структури кaпiтaлу є однiєю з нaйвaжливiших зaдaч, якi 

вирiшують в процесi упрaвлiння фiнaнсовими ресурсaми пiдприємствa.  

Aле нa сьогоднi не мaє єдиного унiверсaльного методу оптимiзaцiї 

структури кaпiтaлу, зaстосовуючи який пiдприємство визнaчило б оптимaльне 

спiввiдношення мiж влaсним i позиковим кaпiтaлом.  

Aнaлiз лiтерaтурних джерел дaє змогу визнaчити термiн «оптимiзaцiя 

структури кaпiтaлу» як спiввiдношення мiж влaсним i позиковим кaпiтaлом, зa 

якого пiдприємство отримує мaксимaльний прибуток i мaє мaксимaльну 

рентaбельнiсть.  

Aнaлiз економiчної лiтерaтури свiдчить, що бiльшiсть aвторiв видiляють три 

методи оптимiзaцiї структури кaпiтaлу: 

 - оптимiзaцiя структури кaпiтaлу зa критерiєм мaксимiзaцiї рiвня 

прогнозовaної фiнaнсової рентaбельностi. Цей метод ґрунтується нa 

бaгaтовaрiaнтних розрaхункaх рiвня фiнaнсової рентaбельностi (рентaбельностi 

влaсного кaпiтaлу) при рiзнiй структурi кaпiтaлу. Остaння вирaжaється через 

тaкий покaзник, як ефект фiнaнсового вaжеля; 

 - оптимiзaцiя структури кaпiтaлу зa критерiєм мiнiмiзaцiї її вaртостi. Метод 

ґрунтується нa попереднiй оцiнцi влaсного i зaпозиченого кaпiтaлiв зa рiзних 

умов їх формувaння, обслуговувaння i здiйснення бaгaтовaрiaнтних розрaхункiв 

середньозвaженої вaртостi кaпiтaлу i тaким чином, пошуку нaйбiльш реaльної 

ринкової вaртостi пiдприємствa; 

 - оптимiзaцiя структури кaпiтaлу зa критерiєм мiнiмiзaцiї рiвня фiнaнсових 

ризикiв. Вiн пов’язaний з процесом диференцiйовaного вибору джерел 

фiнaнсувaння рiзних склaдових чaстин aктивiв пiдприємствa: необоротних 

aктивiв, оборотних aктивiв (з розбиттям їх нa постiйну i змiнну чaстини) [1, c. 

214; 2, с. 140].  

Зaзнaчимо, що в основi кожного з вищезaзнaчених методiв знaходиться 

один конкретний критерiй.  

Як бaчимо, не iснує єдиного методу рaцiонaльного спiввiдношення влaсного 

i позикового кaпiтaлу. Однaк iснує ряд об’єктивних i суб’єктивних фaкторiв, 

використaння яких дaє можливiсть цiлеспрямовaно формувaти структуру 
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кaпiтaлу, якa б зaбезпечилa нaйбiльш ефективне використaння фiнaнсових 

ресурсiв пiдприємством. Серед них можнa видiлити: формa влaсностi 

пiдприємствa, оргaнiзaцiйно-прaвовий стaтус, гaлузевa принaлежнiсть, розмiр, 

виробничa тa фiнaнсовa структури, стaдiя життєвого циклу пiдприємствa, стaн 

фiнaнсового ринку, нa якому функцiонує пiдприємство. Кожен з цих фaкторiв 

впливaє нa використовувaнi оптимiзaцiйнi методи тa пiдходи, нa специфiку 

формувaння структури кaпiтaлу пiдприємствa, нa особливостi здiйснення ним 

фiнaнсово-господaрської дiяльностi, нa величину формувaння структури кaпiтaлу 

тa окремих її склaдових елементiв, a тaкож нa оптимiзaцiйну полiтику структури 

кaпiтaлу суб’єкту господaрювaння.  

Лiтерaтурa 
1. Блaнк, И. A. Упрaвление формировaнием кaпитaлa / И. A. Блaнк. – К.: 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 
Мицик М.В., учениця 11-А класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №87 

Харківської міської ради Харківської області 

Наукові керівники: Кожевнікова Ірина Миколаївна, вчитель інформатики ХСШ№87 
вчитель вищої категорії, учитель-методист; 

Ачкасова Світлана Анатоліївна, доцент кафедри управління фінансовими послугами 

ХНЕУ імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук 

 

Умови мінливого та непередбачуваного ринкового середовища, в яких 

провадять діяльність кредитні спілки, посилюють уразливість кредитних спілок 

до внутрішніх та зовнішніх негативних впливів, що може призвести до утиску 

фінансових інтересів їхніх членів. Усвідомлення даного факту змушує власників 

кредитних спілок звертатись до практики формування систем економічної 

безпеки для захисту власних та залучених від клієнтів корпоративних ресурсів від 

втрати, знецінення, крадіжки тощо. Однак, гальмує цей процес відсутність 

належного інструментарію для організації дієвих механізмів захисту економічної 

безпеки кредитних спілок.  

За останнє десятиліття питанням побудови системи забезпечення фінансової 

безпеки кредитних спілок присвячено значну кількість наукових публікацій таких 

вчених як: Гриценко О. І. [1], Журавка О. С. [2], Рудої М. І. [4], Лєонова С. В. [3], 

Степанової В. О. [5] та ін. Окремі аспекти зазначених проблем досліджувала 

група спеціалістів європейського проекту ТАСIS з розвитку кооперації. 

Ефективна організація кредитної політики кредитної спілки та політика 

залучення внесків членів кредитної спілки регулюють діяльність кредитних 

спілок. На основі чинного законодавства вони формують концептуальні засади 

надання кредитними спілками кредитних та ощадних послуг своїм членам. У 
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свою чергу правління кредитної спілки затверджує положення про надання позик 

і про залучення внесків членів кредитної спілки. Спілка повинна постійно 

переглядати свою кредитну політику відповідно до змін ринкових умов. Кредитна 

політика складається з загальних напрямів прийняття рішень про вибір надійного 

позичальника, обсягу та терміну кредиту. Ці напрями в подальшому реалізуються 

управлінським апаратом. 

Існує значна кількість підходів до аналізу фінансової безпеки кредитної 

спілки. Вирішуючи, які саме показники застосовувати для аналізу було 

досліджено роботи авторів, які займалися аналізом фінансової безпеки кредитної 

спілки, а також нормативно-правові акти, що визначають фінансові показники 

для кредитних спілок. А для визначення значимості показників використано 

метод аналізу ієрархій Т. Сааті. Отже, нам необхідно виявити найбільш ефективні 

показники для забезпечення фінансової безпеки кредитної спілки. Виділено такі 

критерії: відповідність між ризиками кредитної спілки та можливим показником 

оцінки; доступність інформації для розрахунку; характеризують вплив факторів 

ризику(табл. 1).  

Таблиця 1 – Вибір пріоритетності критеріїв вибору показників для 

оцінки фінансової безпеки кредитної спілки 
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Відповідність між 

ризиками кредитної спілки 

та можливим показником 
оцінки 

1 7 9 3,98 0,79 3,08 0,04 0,11 

Доступність інформації для 

розрахунку 
1/7 1 3 0,75 0,15 3,28 0,04 0,11 

Характеризують вплив 
факторів ризику 

1/9 1/3 1 0,33 0,07 3,12 0,04 0,11 

Разом 1,25 8,33 13 5,07 1,00 3,14 0,04 0,11 

 

Досліджуючи існуючі доробки науковців щодо забезпечення фінансової 

безпеки кредитних спілок встановлено, що поза увагою дослідників залишилось 

питання ефективної організації кредитної політики кредитної спілки та розробка 

науково-методичного забезпечення оцінки фінансової безпеки кредитної спілки, 

що є предметом подальшого дослідження. 

Визначено, що фінансова безпека кредитної спілки – це рівень її 

фінансового стану та ефективна організація кредитної політики, що забезпечує 

стабільну захищеність пріоритетних фінансових інтересів учасників кредитної 

спілки від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього й 

внутрішнього середовища, що створює необхідні передумови фінансової 
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підтримки стійкого зростання в поточному й перспективному періодах. 

Отже, діагностування стану фінансової безпеки кредитних спілок слід 

здійснювати на розробленому, із використанням методу аналізу ієрархій Т. Сааті 

та принципу Парето, науково-методичному забезпеченні оцінки фінансової 

безпеки кредитних спілок, що ґрунтується основі оцінювання показників, які 

характеризують: відповідність між ризиками кредитної спілки та можливим 

показником оцінки; доступність інформації для розрахунку; характеризують 

вплив факторів ризику.  
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Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту такого поняття як 

менеджмент знань. Проаналізовано важливість, актуальність і використання в 

сучасних умовах. Акцентується увага на розкритті самого поняття, його 

компонентів та особливостей менеджменту знань. 

Знання грає вирішальну роль як і в діяльності людини, так і діяльності будь-

якого підприємства чи організації. Проте не кожен вміє раціонально та з користю 

використовувати ці знання. Саме цьому варто вміти управляти знаннями, 

накопичувати їх та ефективно використовувати в інтересах отримання 

конкурентних переваг. 

За умов якісної зміни природи конкуренції одним із найважливіших 

чинників успіху економічних організацій різних типів і бізнес-профілів є 

раціональне використання ресурсів, причому не так матеріально-технічних і 

фінансових, як інтелектуальних. 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

107 

Концепція менеджменту знань (від англ. knowledge management) поступово 

набуває популярності як в академічних, так і в бізнесових колах. Причина цього 

очевидна: опинившись у принципово нових умовах господарювання, 

підприємства та інші економічні організації просто змушені шукати нові моделі 

та управлінські технології забезпечення свого успішного довгострокового 

розвитку. Коли доступ до традиційних ресурсів стає відкритим, коли майже 

зникають межі між економічними регіонами та системами внаслідок активного 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій, коли класичні підходи 

щодо забезпечення конкурентоспроможності не спрацьовують, об’єктивно 

виникають передумови для пошуку нових джерел конкурентних переваг, і 

передусім − «усередині» організації, що дістає відображення у концепції 

менеджменту знань. 

Менеджмент знань - це не абсолютно нова парадигма, а знову осмислені 

відомі технології управління, що застосовуються по-новому в сучасних умовах. 

Менеджмент знань - це комбінація окремих аспектів управління персоналом, 

інноваційного і комунікаційного менеджменту, а також використання нових 

інформаційних технологій в управлінні організаціями. А отже, головною метою 

менеджменту знань є створення нових і більш потужних конкурентних переваг. 

Менеджмент знань включає в себе наступні компоненти: створення нового 

знання, стимулювання приросту знань; відбір і акумулювання значимого знання 

із зовнішніх по відношенню до даної організації джерел; збереження, 

класифікація, трансформація, забезпечення доступності знань; поширення і обмін 

знань, у тому числі в рамках організації; використання знань в ділових процесах, 

в тому числі в процесі прийняття рішень; включення знань у продукти, послуги, 

документи, бази даних та програмне забезпечення; оцінка знань, вимірювання і 

використання нематеріальних активів організації; захист знань. 

 В останні роки у багатьох великих і середніх організаціях створюються 

відділи управління знаннями. Як правило, вони трансформуються з IT-відділів, 

отримуючи при цьому додаткові функції по навчанню персоналу, стимулювання 

обміну знаннями, інформаційному наповненню зовнішніх комунікацій, 

стратегічного планування, маркетингу. 

Деякі фірми вводять спеціальну посаду директора з управління знаннями. У 

різних фірмах і організаціях ця посада називається по-різному. Наприклад, у 

компанії MacKinsey ця посада називається директор по знаннях, у компанії 

Skandia - директор з інтелектуального капіталу, в компанії Buckman Labs - 

директор по передачі знань, у компанії Dow Chemical - директор з 

інтелектуальних активів. В обов'язки цих керуючих входять наступні функції: 

 створення і застосування інфраструктури передачі знань, включаючи 

бібліотеку, бази знань, людські та комп'ютерні мережі, центри науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських робіт(НДДКР); 

 взаємодія із зовнішніми постачальниками інформації і знань; 

 сприяння процесу створення нових знань; 

 моніторинг інтелектуального капіталу фірми; 

 формування та реалізація стратегії управління знаннями. 
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Дослідження свідчать: компанії, що організували управління знаннями, 

фіксують підвищення якості управлінських рішень (71 % респондентів), 

прискорення реакції на зміни бізнесу (68 %) та поліпшення роботи з клієнтом (64 

%). 

Управління знаннями як управлінська технологія, що забезпечує 

довгостроковий успішний розвиток підприємства, має два основні аспекти 

вивчення: 

1 Управління знаннями, як розділ менеджменту, означає стратегію 

управляння підприємством, що забезпечує інтегрований підхід щодо створення, 

організації, використання, залучення інтелектуальних та інформаційних ресурсів. 

2 Управління знаннями, як інформаційна технологія, означає програмне 

забезпечення для реалізації завдань збереження, формування, пошуку, аналізу, 

групового використання документів даних, знань. 

Проте сьогодні починає домінувати розуміння того, що система управління 

знаннями (СУЗ) − це не просто окремий (інформаційний, технологічний) продукт, 

а радше специфічна стратегія підприємства, спрямована на виявлення та 

перетворення на благо компанії всієї інформації, досвіду й кваліфікації її 

працівників. Як стверджує Джон Каффрі, керівник підрозділу маркетингу систем 

управління знаннями в корпорації Lotus Development: «Помиляються, хто 

припускає, що для створення системи управління знаннями достатньо встановити 

в корпоративній мережі певний програмний пакет. Управління знаннями − це 

організація управлінських дій на базі всіх інформаційних ресурсів фірми». Але 

для використання цих ресурсів потрібен набір спеціалізованих продуктів і 

платформ. Отже, слід визнати, що СУЗ є комплексним системним поняттям, що 

органічно поєднує інформаційну та управлінську складові задля реалізації 

стратегічних цілей компанії. 

Управління знаннями спрямоване на те, щоб створити нову вартість, 

реалізовану в продуктах, людях і процесах за допомогою раціонального 

формування і використання знань в організаціях. Головна мета - збільшення 

ефективності використання всіх наявних ресурсів організації, отримання кращих і 

більш швидких інновацій, поліпшення обслуговування клієнтів, зниження втрат 

від невикористовуваних інтелектуальних активів. Використовуючи управління 

знаннями можна створити більш нові та потужні конкурентні переваги. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Нижник Т. М., студентка 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Белей Світлана Іванівна 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

Поширення міграційних процесів стало на сьогоднішній 

день одним з виявів глобалізації. Ці процеси не оминули і Україну, яка за останні 

роки стала однією з основних країн-донорів в Європі. Як наслідок, міжнародна 

трудова міграція спричинила відтік робочої сили та інтелектуального потенціалу 

нашої країни, що лише посилило й без того великі соціально-економічні 

проблеми, вирішення яких є актуальним на сьогоднішній день.  

Незважаючи на велику увагу до проблем міжнародної трудової міграції, 

залишається невирішеною низка важливих науково-практичних завдань у сфері 

оцінки закономірностей розвитку міграційних процесів, визначення особливостей 

їх поширення в умовах глобалізації.  

Проблеми трудової міграції знайшли своє відображення у дослідженнях 

багатьох вітчизняних науковців. Зокрема, теоретичні основи дослідження явища 

зовнішньої міграції закладено у працях: Я.О. Волоско [3], Ю.Г. Козак 

[4], Д.Г. Лук’яненко [4], Ю.В. Макогон [4], А.О. Надточій [5], І. Ангелко, 

К.С. Солонінко, Ю.М. Лугвіщик, О.О. Корогодова та інші. 

Не зважаючи на існування значного наукового доробку у вирішенні 

проблеми міжнарод-ної трудової міграції, окремі питання, зокрема, вивчення 

даного процесу в Україні в сучасних умовах європейської інтеграції та умовах 

воєнного конфлікту, за часткової анексії території нашої країни потребують 

подальшого дослідження та вирішення. 

Сучасний етап глобалізації супроводжується посиленням впливу 

міжнародної міграції на розвиток світового господарства в цілому й окремих 

країн. Узагальнення теоретичних положень дозволило відокремити вузький та 

широкий сенс поняття «міжнародна трудова міграція» (МТМ). У широкому сенсі 

під МТМ слід розуміти добровільне переміщення (переселення) працездатного 

населення з метою пошуку роботи й реалізації відповідних інтересів в іншій 

країні (без урахування часових параметрів і ознак легальності). У вузькому сенсі 

МТМ – це переважно поворотні (тимчасові) і легальні переміщення людей, які 

передбачають вступ мігранта у трудові відносини за кордоном. 

Процеси міграції залишаються серйозною проблемою для багатьох країн, 

але особливо гострою вона залишається для України, так як Україна є лідером за 

кількістю населення, яке покинуло межі країни з суб'єктивних чи об'єктивних 

причин. За даними Міністерства соціальної політики України ця цифра складає 

близько 6 млн. чоловік, і це тільки офіційно зареєстровані мігранти, а існує ще й 

«чорна статистика міграції», де цифри набагато більше –майже 7 млн. чол. (16% 

населення) [3]. 

Умови роботи більшості українських громадян за кордоном не відповідають 

нормативам, встановленим в Україні. Переважна більшість мігрантів мають 

робочий день тривалістю 10 годин і більше. Тільки 10-15% з них мають письмові 
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договори з роботодавцем [3].  

Офіційна статистика тільки частково може дати картину стану трудової 

міграції з України і в Україну. За останні декілька років в міграційних процесах 

з’явилися позитивні тенденції. Державна служба статистики стверджує, що за 

2016 р. потік тих, що виїжджають скоротився на 4,3%. Популярність нашої країни 

серед іноземних громадян, навпаки, виросла. В Україні побували 23 млн. 439 тис. 

18 іноземців – на 10% більше, ніж роком раніше. В основному до України їдуть з 

країн-сусідів. Так, за рік український кордон пересікли 7,4 млн. росіян, 4,9 млн. 

поляків, 5,4 млн. молдован, 3,3 млн. білорусів. Близько 1 млн. чоловік прибули до 

України по службовій необхідності, ще 1,7 млн. – з туристичною метою. 89 тис. 

чоловік із загального потоку мігрантів приїхали вчитися, 12 тис. – 

працевлаштуватися, 27,8 тис. – на постійне місце проживання [2]. 

Характерною рисою трудової міграції з України в країни Західної Європи є 

її «ланцюговий» характер, тобто часто вдалий виїзд українського мігранта в одну 

із країн зумовлює міграцію його родичів та знайомих [5]. 

Як соціально-економічний процес міграція містить в собі багато аспектів, 

які впливають на економічну та соціальну ситуацію в Україні. Перш за все, 

міграція − це двосторонній процес. Експортуючи власну робочу силу, Україна 

неминуче в майбутньому змушена буде імпортувати іноземну робочу силу з 

менш розвинених країн. Також існує інша проблема, яка полягає в тому, що 

вибулих працівників, тобто працівників, які емігрували в країни з високим рівнем 

добробуту, заміщують працівники, які іммігрували з країн з меншим рівнем 

добробуту. 

До вагомих причин трудової міграції населення України можна віднести: 

можливість покращити власне економічне становище за рахунок підвищення 

рівня зарплатні та додаткових надходжень; недостатня кількість робочих місць; 

пошук кращого життя та умов праці за кордоном; більше можливостей в 

соціальній сфері (медичне обслуговування, пенсійне забезпечення, тощо); 

відсутня перспектива у професійному розвитку та нестабільна політична ситуація 

країни; невигідні умови ведення великого та малого бізнесу; широко поширена 

корупція у всіх сферах – ці чинники сприяють тому, що трудова міграція з 

України набирає обертів. В першу чергу, Україна втрачає молодь, що має 

можливість під час навчання або після закінчення вузу виїхати за кордон на 

постійне проживання та роботу, також висококваліфікованих спеціалістів, які 

бажають працювати за кордоном, де їхню заробітну плату збільшують у десятки 

разів на відмінну від доходів на батьківщині. 

Таким чином, на сучасному етапі економічного розвитку міжнародна 

міграція залишається вагомим чинником суспільного розвитку. Її масштаби і 

значення постійно зростають, вона стає невід'ємною частиною 

світогосподарських процесів. Країни намагаються використати переваги 

міжнародної міграції населення. В різних країнах наслідки міграції різняться і 

зумовлені насамперед масштабами, структурою міграційних потоків. У 

розвинених країнах мігранти виконують доповнюючу роль, сприяючи 

вирівнюванню диспропорцій на ринку праці, стабільному функціонуванню 
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виробництва. Така взаємовигідність міграції унеможливлює адекватне 

задоволення економічних та соціальних інтересів потенційних мігрантів. Отже, 

стратегію міжнародної міграції населення неможливо адекватно замістити 

стратегією розвитку галузей економіки і сфер зайнятості в країнах з надлишком 

робочої сили. 
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Наукові керівники:  викладач-методист вищої категорії Колеснікова В.В. 
Викладач вищої категорії Кукушкіна Л.М. 

 

Аналіз проблем бренд-менеджменту є актуальним, адже брендинг - 

потужний інструмент успішного бізнесу, необхідний фактор для ефективного 

просування товарів на ринку. 

Мета дослідження: дослідження брендингу як рушійної сили у просуванні 

товару на ринок споживача та аналіз тенденцій розвитку брендингу в Україні на 

сучасному етапі. 

Майже завжди споживачі вибирають ті товари, які є потужними брендами. 

Сьогодні на думку західних спеціалістів, конкуренція товарів переросла в 

конкуренцію брендів. Бренд − унікальна комбінація цінностей торгової марки, за 

яку споживач готовий заплатити додаткову вартість, або просто надає перевагу 

при покупці.  

Гроші, які витрачаються на завоювання ринкової позиції бренду, насправді 

це інвестиції, які вкладаються в генерацію майбутніх доходів. Товаровиробник, 

який присвячує свою рекламу створенню найсприятливішого образу і відмінності 

свого бренду від конкурентів, завоює найбільшу частку ринку і довго 

одержуватиме максимальний прибуток. 
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Серед найдорожчих брендів 2017 року верхні позиції рейтингу знову 

зайняли Apple і Google. Компанії лідирують у списку вже 5 років поспіль. Цікаво, 

що сумарна вартість першої десятки брендів склала 789,66 мільярдів доларів, 

більше половини яких належать Apple, Microsoft і Google. Найшвидше 

нарощували вартість бренду Facebook (48%), Amazon (29%), Adobe (19%), Adidas 

(17%) і Starbucks (16%). 

Бренд країни – це сукупність емоційних і раціональних уявлень, що є 

результатом зіставлення всіх ознак країни, власного досвіду й чуток, що 

впливають на створення певного образу. Відповідно, при згадуванні назви 

держави (бренда країни) відразу ж виникає цілий ланцюг асоціацій стосовно 

даної країни. Наприклад, Японія – це високотехнологічний бренд, презентуючи 

світу техніку нового покоління; Франція є брендом високої моди та вишуканого 

смаку; банки стали візиткою «світового сейфу» – Швейцарії; Нідерланди 

усвідомлюється багатьма як країна розвинутої демократії із високим рівнем 

особистої свободи. Країною музики називають Австрію, «казковою» країною – 

Данію.  

На мою думку, Україна – країна, де потенційно можна досить швидко 

створити і просунути новий бренд. Хоча загальний рівень розпізнання брендів в 

українських споживачів невеликий, проте він постійно зростає. Фундаментом 

створення сильного бренду в Україні слугує яскрава і потужна рекламна компанія 

в засобах масової інформації, активне використання зовнішньої реклами. 

Ефективна реалізація брендингу – справа не проста, її результативність залежить 

не тільки від професійних знань і підприємницької культури рекламодавця і 

рекламного агентства, з яким він співпрацює, а й від їхнього уміння працювати з 

інтелектуальною власністю, товарними знаками, дизайном і текстами.  

Актуальним для України стане національний брендинг країни через 

формування іміджу її регіонів. Зрозуміло, що це буде дієвим та перспективним, 

однак потребуватиме значних затрат ресурсів: матеріальних, часових, фінансових, 

енергетичних, людських, інформаційних тощо. Сьогодні Україна є активним 

учасником глобальної торгівлі та міжнародного інвестування. Український ринок 

стає середовищем безпосередньої діяльності глобальних компаній, користувачів 

глобальних брендів, новітніх брендових програм, які орієнтовані на вітчизняних 

споживача та виробника. Особливість створення брендів в Україні полягає в тому, 

що конкурувати доводиться з уже розкрученими іноземними торговими марками, 

що безперечно, не так уже й дешево. Загалом, перспективи українських торгових 

марок більш, ніж райдужні, оскільки за достатнього рівня інвестицій та 

професійного підходу українські бренди нічим не поступатимуться імпортним. 

Окрім того, у них є одна суттєва перевага – український споживач, який віддає 

перевагу вітчизняному продукту.  

Враховуючи глобальну експансію міжнародних брендів, в Україні все одно 

залишаються дуже сильні національні традиції, що дозволяє вітчизняним брендам 

нарощувати потенціал і часто утримувати лідируючі позиції у своїх сегментах. 

Керівництво компаній сьогодні особливу увагу приділяє брендингу, оскільки саме 

вартість бренду є істотною частиною ринкової капіталізації, і навіть визначає 
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подальші перспективи його розвитку. Тому, для великих світових компаній бренд 

є одним з найдорожчих активів у вартості компанії порівняно з наявними 

виробничими потужностями. Незважаючи на домінування міжнародних брендів 

на багатьох національних ринках, чимало брендів мають значно більший вплив і з 

часом виходять на загальнонаціональний і навіть світовий рівень[1, 35]. В Україні 

про це свідчать ряд брендів, які отримали міжнародне визнання.  

Рейтинг найпопулярніших українських брендів: 

1. Morshinska ($512 млн) 

2. Roshen ($335 млн) 

3. Sandora ($277 млн) 

4. Nemiroff ($263 млн) 

5. Obolon ($247 млн) 

6. Nova Poshta ($182 млн) 

7. Kyivstar ($179 млн) 

8. Rozetka.ua ($157 млн) 

9. Nasha Ryaba ($151 млн) 

10. Korona ($137 млн) 

Як показав рейтинг, найсильніші торгові марки належать великим компаніям 

чи навіть міжнародним корпораціям. Це легко пояснити фінансовими 

можливостями власників для створення і просування бренду. Доцільно вказати, 

що в цих стратегіях є принаймні одна спільна для багатьох риса - ставка на 

споконвічне українське, а отже, якісне. Адже, саме сильні бренди стають 

необхідною умовою досягнення стійкого і тривалого ділового успіху компанії 

шляхом надання можливості призначати більшу ціну без зміни обсягу продажу; 

забезпечення більш стабільного попиту; створення бар'єрів входження на ринок 

нових конкурентів.  

Найактуальніші завдання для України на сучасному етапі щодо брендингу є: 

збереження українських брендів, які успішно розвиваються; створення та 

розвиток нових брендів; формування глобального українського бренду з 

позитивним іміджем. 

Україна має працювати над покращанням своєї інфраструктури, 

визначенням позитивного ланцюга асоціацій з країною, залучення приватних 

інвестицій, широкого просування тощо. На сьогодні українські підприємства 

працюють за умов, коли відбувається швидкий розвиток і зміна ринків та 

посилюється конкуренція. Це змушує вітчизняних підприємців освоювати, 

адаптувати і застосовувати передові менеджерські технології, однією з яких є 

брендинг. В результаті такої діяльності на українському ринку з’являється значна 

кількість вітчизняних торгових марок. Формування потужного бренду повинно 

мати за мету завоювання не частки ринку, а частки намірів чи бажань споживачів. 

Завоювання свого місця на ментальному ринку – це найсильніша та найбажаніша 

конкурентна перевага для будь-якого бренду. Хороший бренд-менеджмент 

проявляється саме тоді, коли споживачі спочатку думають про компанію, її бізнес, 

бренд, і лише потім про сам товар. 

Література 
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Необхідною умовою успішної діяльності кожної підприємницької 

структури є наявність достатніх фінансових ресурсів. Саме вони створюють 

передумови для стійкого процесу виробництва, його постійного розвитку, а також 

визначають конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

Одним з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства є 

залучені кошти, до яких належить кредитування, що виступає найбільш 

важливою складовою зовнішнього фінансового забезпечення. Беручи кредитні 

кошти, підприємство отримує змогу доцільніше організувати оборот власних 

коштів, не витрачаючи значних фінансових ресурсів на створення зайвих запасів 

сировини й матеріалів. 

У фінансовій практиці основними постачальниками позикових коштів є 

грошовий ринок, фондовий ринок та інші джерела. В залежності від цього 

виділяють: банківський кредит, комерційний, лізинговий, міжнародний. Серед 

них банківський кредит найширше використовується у діяльності підприємств. У 

даних графіку зображено динаміку використання банківських кредитів 

українськими підприємствами з 2013 року по грудень 2016 року. Варто вказати, 

що останніми роками підприємства позитивно відносяться до такого виду 

залучення коштів, як кредитування. При чому у 2016 році починає зростати 

кількість підприємств, які беруть кредит у державних банках, та стрімко падає 

кількість взятих кредитів у іноземних банках [1]. 

Офіційної загальної статистики щодо кількості взятих кредитів у 2017 році 

ще не наведено, проте за даними опитування директорів підприємств, 

проведеного НБУ в 4 кварталі 2016 року, кредити в найближчі 12 місяців 

планували брати 34,6% компаній. Найбільш високий відсоток керівників, які 

мають намір отримати банківське фінансування, спостерігається у представників 

переробної промисловості. 
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У 2017 році кредити плануювали брати 39,1% опитаних керівників 

сільгосппідприємств, що на 2,3% більше порівняно з попереднім опитуванням.  

33,3% опитаних керівників підприємств в сфері електро- водо-та газо-

постачання планували отримати кредит протягом найближчого року.  

Кредитування планували 27,9% підприємств видобувної промисловості, що 

на 5,7% більше, ніж у 2016 році. 

Серед підприємств переробної промисловості попит на кредити найбільш 

високий - про свої наміри щодо залучення кредитів заявили 53,4% опитаних, 

порівняно з 2016 роком їх кількість збільшилась на 6,7%. 

 
 

Отже, кредит надає змогу новим підприємствам сформувати свій капітал, а 
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уже створеним підприємствам збільшити розмір свого капіталу, про що свідчить 

зростання попиту на кредитування в Україні, а правильне співвідношення між 

власними, позиковими та залученими джерелами відіграє важливу роль в 

зміцненні фінансового стану підприємства та його розвитку. 
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Сучасний період розвитку нашої держави визначається суттєвим 

зростанням ролі науки і техніки, інтелектуальної діяльності, духовного 

збагачення, головним джерелом яких є творча праця. Це зумовлює залежать 

ефективності економіки, науково-технічного рівня виробництва, соціально-

економічний прогрес від обсягу накопичених суспільством знань та ефективності 

їх використання, інакше кажучи від якості людського капіталу , що є основою у 

формуванні інтелектуального капіталу. Саме інтелектуальні здібності людини 

сприяють формуванню і ефективному застосуванню традиційних видів капіталу - 

матеріального і фінансового. Капітал - це запас цінностей в різних формах, 

котрий приносить дохід своєму власнику. Від латинського «capitalіs» означає 

«основний», «головний». 

Зважаючи на те, що інтелектуальні здібності людини створюють 

інформацію і дозволяють її аналізувати і приймати рішення суспільство 

розвинених країн одним із домінуючих ресурсів визнає інтелектуальний капітал, 

який використовуються як джерело добробуту і розвитку людини.  

Поява нового терміна в економічній науці пов'язане з формуванням і 

реалізацією постіндустріальної парадигми розвитку реальної економіки, в рамках 

якої головними чинниками виробництва, конкуренції та отримання прибутку 

стають не тільки природні, матеріальні та фінансові ресурси, а, більшою мірою, 

інтелектуальні та інформаційні.  

Оскільки концепція інтелектуального капіталу почала формуватися 

порівняно недавно - наприкінці 90-х років XX ст., то багато прикладних аспектів 

його використання залишаються не розробленими. Одна з ключових проблем - це 

розробка системи управління інтелектуальним капіталом на рівні підприємства, її 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id
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окремі аспекти досліджували такі відомі фахівці, як Т. Стюарт, Л. Єдвінссон, М. 

Мелоун, Е. Брукінг, А. Козирєв та ін.  

Сьогодні однією з найбільш рушійних сил розвитку сучасного світу є 

творча діяльність людини. T. Стюарт. стверджує, що при кваліфікованому 

менеджменті максимальна сума прибутку від інвестицій в людський капітал 

майже в три рази перевищує прибуток від інвестицій у техніку.  

Зауважимо, що свідоме розуміння впливу знань та інтелекту, з’явилося тоді, 

коли шведська компанія Scandia почала додавати до свого річного фінансового 

звіту додаток про стан інтелектуального капіталу компанії. В інтерв'ю директор 

Scandia USA з розвитку інтелектуального капіталу Скотт Хоукінс зазначив: «Нам 

необхідно було знайти спосіб пояснити, що вартість компанії значно перевищує 

вартість нерухомості».  

У наш час під поняттям «інтелектуальний капітал» ми розуміємо 

реалізовану здатність працівників засвоювати та нагромаджувати, творити та 

використовувати знання, проекти, ідеї для соціально - економічного, науково- 

технічного, духовно-культурного, морально-правового та іншого розвитку. 

Інтелектуальний капітал як об'єкт управління бере участь у процесі виробництва 

продуктів інтелектуальної діяльності. Реалізація їх на ринку дозволяє 

підприємству отримати прибуток і використовувати частину чистого прибутку 

для поліпшення ділових критеріїв якості персоналу .  

Очевидним є, що неоднозначність і суперечливість формулювань, 

пропонованих різними дослідниками, вимагають не тільки узагальнення наявних 

думок, але й їх додаткового дослідження . 

Базовим елементом розвитку інтелектуального капіталу є механізм його 

управління, що можна розглядати як систему елементів (цілей, функцій, методів, 

організаційної структури і суб'єктів). Одним з значущих механізмів є 

організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом, 

він об'єднує в єдину систему суб'єкт і об'єкт управління, а також проміжний і 

кінцевий результати функціонування даного механізму. Зважаючи на те, що 

ключовим, стратегічним видом інтелектуального капіталу є персоніфікований 

інтелектуальний капітал він представлений знаннями та кваліфікацією суб'єктів 

управління, виступає об'єктом управління і акумулює продукти інтелектуальної 

праці у вигляді нових знань та інформації. При цьому варто підкреслити, що така 

праця лежить в основі процесу управління інтелектуальним капіталом. 

Найважливішою характеристикою організаційно-економічного механізму 

управління інтелектуальним капіталом підприємства в підсистемі управління 

персоніфікованими інтелектуальними ресурсами є згладжування традиційної 

політекономічної суперечності між безпосереднім виробником і власником 

засобів виробництва і результатів праці. 

Подана концепція організаційно-економічного механізму управління 

інтелектуальним капіталом підприємства створює теоретичну основу для 

подальшої розробки і обґрунтування критеріїв та методів оцінки ефективності 

функціонування цього механізму, а також ефективності використання такого 

капіталу. На практиці використання запропонованої концепції дозволить 
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підвищити ефективність роботи підприємства в цілому. 

Інтелектуальні ресурси підприємства охоплюють сукупність сформованих і 

накопичених інтелектуальних і комунікативних здібностей працівників, які 

використовуються в виробничо-господарській діяльності підприємства і 

включають результати творчої та інтелектуальної праці співробітника, а також 

організаційні знання, характерні для певного підприємства.  

Оскільки головною метою оцінки інтелектуального капіталу, як одного з 

факторів виробництва є забезпечення стійкого розвитку організації, то він являє 

собою фундамент для майбутнього зростання. Використання продуктів 

інтелектуальної діяльності економічних суб'єктів забезпечує фінансові, 

конкурентні, виробничі й інші економічні переваги, які покликані затвердити 

позицію економічного суб'єкта на ринку.  

Тому його оцінка допомагає формувати довгострокову стратегію організації 

в постійно мінливій зовнішній обстановці й використовується як інструмент 

комунікацій.  

Таким чином, інтелектуальний капітал являє собою досить складний і 

неоднорідний за своїм складом, характером використання, ступенем впливу на 

результати діяльності, ресурс, який дозволяє більш ефективно використовувати 

наявні ресурси на підприємстві . Головною функцією інтелектуального капіталу є 

істотне прискорення приросту маси прибутку за рахунок формування і реалізації 

систем знань, речей і відносин, які, в свою чергу, забезпечують його 

високоефективну господарську діяльність. 

Зазначимо, що не дивлячись на слабкий розвиток напрямку дослідження і 

вимірювання інтелектуального капіталу на державному рівні, є всі передумови і 

гідна перспектива розвитку і в нашій державі цієї важливої складової 

економічного зростання . 
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Отличительной особенностью учетной профессии является необходимость 

признания ею ответственности перед клиентами, кредиторами, правительством, 

работодателями, лицами, работающими по найму, инвесторами, всем деловым и 
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финансовым сообществом. Они полагаются на профессиональную 

компетентность, объективность и честность бухгалтеров и аудиторов, их 

ответственность за соблюдение общественных интересов. 

Общественное предназначение бухгалтерской профессии проявляется в том, 

что бухгалтеры способствуют эффективному и рациональному использованию 

ресурсов, предотвращают нерациональные траты, непроизводительные расходы, 

обеспечивают сохранность своего, принадлежащего предприятию, и 

привлеченного для хозяйственной деятельности чужого имущества. Они 

контролируют соблюдение законодательства при совершении сделок и 

хозяйственных операций собственным персоналом и сторонними лицами и 

организациями. Вместе с аудиторами они обеспечивают необходимую для всех 

участников делового сообщества достоверность финансовой отчетности. 

Профессиональные бухгалтеры могут пользоваться доверием всех, кто 

имеет с ним дело, если будут не только делать свою работу на высоком 

качественном уровне, но и вести себя в соответствии с этическими нормами 

своей профессии, кодексом профессионального поведения 

Для достижения целей бухгалтерской профессии и поддержания ее 

высокого авторитета в обществе необходимо соблюдение определенных условий 

и фундаментальных принципов. К ним относятся честность, объективность, 

профессиональная компетентность, добросовестность в работе, 

конфиденциальность, профессиональное поведение, необходимость 

регламентации и использования руководящих стандартов. 

Бухгалтер, работающий по найму на конкретном предприятии, в своей 

деятельности должен одновременно служить интересам собственников, 

государства, работодателя (руководителя), коллектива работников организации, 

где он работает, и третьих лиц (клиентов, инвесторов, кредиторов, общественных 

организаций и др.). Многие из этих интересов противоположны друг другу. 

Например, наемный персонал предприятия и его руководители заинтересованы в 

росте заработной платы, а собственники – в увеличении прибылей и дивидендов. 

Рост оплаты труда ведет к уменьшению прибылей и, следовательно, дивидендов. 

Профессиональные бухгалтеры (аудиторы) в ходе осуществления своей 

деятельности обязаны неукоснительно соблюдать этические принципы и 

использовать их в качестве основы для принятия любых решений 

профессионального характера. 

Соблюдение этических принципов гарантируется высокими моральными 

качествами и профессиональной ответственностью бухгалтеров, объективной 

необходимостью поддержания и укрепления доверия к бухгалтерской профессии. 

Для достижения этих целей в конце прошлого столетия был сформулирован 

и провозглашен Международной федерацией бухгалтеров этический кодекс их 

профессии. 

Необходимость специального кодекса этики поведения бухгалтеров, 

работающих в качестве учетных работников на предприятиях, в учреждениях и 

других организациях, обусловлена специфическим содержанием выполняемых 

бухгалтерией функций и общественным назначением учетной профессии. Их 
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характеризуют следующие отличительные признаки: 

- бухгалтерия непосредственно связана с учетом наличия, поступления, 

расхода большого количества товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, принадлежащих собственникам предприятия, государству, разным 

людям и организациям, но никогда не самим бухгалтерам. Когда учитываешь не 

принадлежащее тебе имущество и деньги, нужно придерживаться строгих правил 

поведения, чтобы тебе верили, доверяли эти ценности, были убеждены, что обман 

невозможен и злоупотребления для этой профессии в принципе исключаются. 

Более того, одна из задач бухгалтерии – в предотвращении мошенничества со 

стороны других лиц и организаций; 

- бухгалтерия всегда имеет дело с большим числом разных людей, 

работающих на данном предприятии и вне его. Это самая посещаемая 

управленческая служба, как персоналом организации, так и представителями ее 

клиентуры, кредиторов, инвесторов, работников налоговых служб и 

контролирующих органов. Каждый из них вправе рассчитывать на внимательное, 

компетентное и справедливое рассмотрение и решение вопроса, с которым он 

обратился в бухгалтерию. Для этого недостаточно быть квалифицированным 

бухгалтером, необходим еще определенный стандарт поведения, при котором 

даже при нежелательном для клиента решения вопроса у него не оставалось бы 

чувства неприязни к работникам бухгалтерии, а, следовательно, к организации, 

которую она представляет; 

- бухгалтерия – это обычно коллектив разных по полу, возрасту, 

квалификации, жизненному опыту, профессиональному стажу, характеру 

поведения людей, которые, однако, должны быть единой командой, 

выполняющей общую задачу. Без соблюдения единых правил профессионального 

поведения, трудовой и производственной дисциплины и ответственности этого 

трудно или невозможно добиться; 

- бухгалтерия предприятия как единая служба системного учета и контроля 

должна быть безупречной во мнении всех, кто с ней имеет дело. Это касается 

персонала предприятия, у которого не должно быть сомнений в том, что в 

бухгалтерии их обсчитают, а, наоборот, даже если за предприятием осталось 

несколько рублей долга (например, депонентской задолженности), работника 

найдут и после увольнения и деньги ему вернут. Не должно быть таких сомнений 

и у юридических лиц. Это дело чести и профессионального долга работников 

бухгалтерии. 

 Как уже отмечалось, профессиональный бухгалтер, работающий по 

найму, должен быть лоялен к своему работодателю, выполнять его распоряжения 

и указания. Но в то же время он обязан быть верным принципам своей 

профессии, не принижать ее значения и роли, тем более что эти принципы 

признаны мировым сообществом. 

Расхождения между руководителем и главным бухгалтером организации в 

основном должны разрешаться внутри предприятия путем взаимопонимания и 

компромисса мнений. 
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Інформаційні технології впроваджуються на основі інтелектуальної техніки. 

Ця техніка, що функціонує в режимі "штучного інтелекту", здатна підтримувати 

складні процеси отримання, зберігання, обробки і передачі даних, що є основою 

мережевого суспільства. 

Радіоелектронні вироби складають на сьогоднішній день найзначнішу 

частину товарів, що виробляються людством. Вони відрізняються масовістю 

виробництва, колосальною номенклатурою, функціональною і конструктивною 

складністю, тотальністю застосування. Електроніка – найбільш динамічна сфера 

економіки у світі, для великого числа країн вона є стратегічною галуззю. Усі 

країни світу, що виробляють електроніку, належать до провідних. Їх ВВП 

значною мірою визначається саме електронікою. 

Ці країни можна розділити на дві групи - розробники електронної техніки і 

її виробників. Першу групу складають високорозвинені держави, в яких завдяки 

традиційно високому науково-промисловому рівню можлива розробка (і у 

меншій мірі - масове виробництво) наукомістких виробів, до яких, передусім, 

належить електронна техніка. Вона включає електронні компоненти (чіпи, 

надвеликі інтегральні схеми і тому подібне) і апаратно оформлені вироби. 

Шлях розвитку електронних виробництв дуже перспективний і для 

віддаленого майбутнього, оскільки, як відомо, "відтік мізків" та ідей відбувається 

туди, де є виробництва, що є імперативом сучасної електроніки. Електронна 

промисловість значно сприятиме відкриттю в країні десятків і сотень тисяч 

робочих місць з різними рівнями кваліфікацій робочих і інженерних професій у 

зв'язку з тим, що одне робоче місце в електроніці створює чотири в інших 

галузях.  

Глобалізація сучасного світу як, передусім, економічне явище викликала 

появу надфірм, корпорацій, що узяли на себе роль постачальників своїх товарів 

буквально для всього світу. Монополізація ринку збуту обумовлена відомим 

торгово-промисловим принципом – надвисоке тиражування товару здешевлює 

його з одночасним підвищенням якості внаслідок високого рівня автоматизації і 

комп'ютеризації виробництва. 

При цьому корпорації-гіганти, маючи річний бюджет, що наближається до 

національних бюджетів окремих держав, розміщують заводи, виробництва для 

масового випуску продукції в інших країнах і залишають собі тільки піонерські 

науково-технічні розробки. 

Саме таким чином розвивалася Японія. На сьогодні це азіатські країни, 

темпи розвитку яких перевищують темпи розвитку країн-донорів, – Гонконг, 
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Таїланд та ін. У цих країнах, як і в Китаї, Кореї, Індонезії і ін., успіх нації 

визначає кваліфікована армія робітників, які матеріалізують інженерні 

напрацювання, винаходи, що були зроблені в інших країнах. 

Останнім часом усе більшу увагу привертають саме нові індустріальні 

країни, до яких належать Республіка Корея, Сінгапур, Гонконг і Тайвань. За 

останні 20 років в цих країнах стався справжній "вибух" в економічному 

розвитку, і вони перетворилися з країн, що розвиваються, в економічно розвинені і 

(разом з США, Японією і ЄС) ведуть боротьбу за лідерство на світовому ринку. 

 Річний прибуток в Республіці Кореї на душу населення на початку 60-х років 

минулого століття був на рівні 80 долл. На сьогодні середньорічні темпи зростання 

ВВП складають 7%, а його величина в перерахунку на душу населення збільшилася 

до 15 тыс. долл. У плані, який визначив науково-технічну політику держави, 

пріоритет віддається мікроелектроніці і автоматизації, а також роботам у сфері 

матеріалознавства, біотехнології, менеджменту і ще в декількох прикладних науках. 

У розвитку південнокорейської економіки і наближення країни до досягнень 

НТП значну роль зіграло запозичення іноземних технологій. Зазвичай закупівля 

устаткування за кордоном супроводжувалася набуттям прав на застосування 

технологічних процесів. Навіть при недостатньому розвитку національної науки 

залучення зарубіжних передових технологій сприяло створенню нових виробництв, 

зменшенню собівартості і зростанню якості продукції. 

На даний момент Південна Корея займає одне з перших місць у світі по 

виробництву побутової електроніки. Найбільшими компаніями у галузі є LG, 

Samsung і Daewoo Electronics. Вони виробляють практично увесь спектр побутової 

електроніки, велика частина якої йде на експорт. 

 Однією з головних галузей промисловості Сінгапуру є електроніка 

(персональні комп'ютери, великі інтегральні схеми, периферійні системи, 

устаткування автоматизованого проектування, засоби зв'язку). Близько 80% експорту 

електроніки цієї країни складає вироби виробничого призначення і 20% - побутового. 

Важливу роль в прискоренні індустріального розвитку Тайваню зіграв 

іноземний капітал. На відміну від інших країн, що розвиваються, Тайвань зміг 

ефективно використовувати інвестиції і ті переваги, які мають транснаціональні 

корпорації, для прискорення господарського розвитку. 

Країни, що утворилися після розпаду СРСР, у тому числі Росія та Україна, що 

колись мали дуже розвинену електронну промисловість, зараз, коли мікроелектроніка 

переходить до розряду наноелектроніки, на наш погляд, по багатьом напрямам у 

сфері електроніки, радіоелектроніки, телекомунікації, сучасного приладобудування не 

мають можливості ефективно конкурувати зі всесвітньо відомими фірмами. Проте 

взяти участь у виробництві сучасних якісних електронних товарів на своїй території – 

завдання цілком здійсненне.  

Шлях створення власних електронних виробництв при фінансовій участі та під 

егідою зарубіжних корпорацій використовується, наприклад, Росією, куди з Китаю та 

Індії вони переносять свої дизайн-центри (головним чином програмне забезпечення 

розробок), особливо якщо йдеться про сучасні інтелектуально авангардні розробки, 

що потребують висококваліфікованих кадрів. 
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Цей шлях прийнятний, зокрема і для України. Особливо перспективним для 

України є створення подібних дизайн-центрів, здатних розробляти так звані IP 

(Intellectual ргореrtу) - блоки, які є по суті віртуальними аналогами відповідних 

цифрових пристроїв. 

Ми вважаємо, що національна стратегія розвитку промислового комплексу 

України - це стратегія розвитку електронного виробництва. Вітчизняне електронне 

виробництво - безпрограшний шлях розвитку економіки. 
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Даний етап розвитку економіки потребує створення нових способів 

організації бухгалтерського обліку. Вивчення теоретичних аспектів, 

опублікованих праць та досвід досліджуваних підприємств свідчить про те, що 

облік основних засобів ускладнюється та з’являються проблеми, які істотно 

впливають на процес управління підприємством та знижують ефективність 

використання активів. 

Великий внесок в розробку теоретичних основ та методологічних підходів 

до проблеми обліку основних засобів зробили такі провідні вчені, як Бутинець 

Ф.Ф., Голов С.Ф., Дерій В.А., Войнаренко М.П., Кузьмінський А.М., Лінник В.Г., 

Пушкар М.С. та інші. Проте, трансформаційні процеси, які відбуваються в 

економіці країни, потребують подальшого вивчення та удосконалення підходів до 

організації обліку основних засобів підприємства. 

Основні засоби відіграють важливу роль в обліку будь-якого підприємства , 

так як вони мають найбільшу питому вагу у структурі активів підприємства, 

також вони є найважливішою складовою необоротних активів, оскільки є 

необхідними при організації будь-якого виробничого процесу.  

Усі основні засоби мають певний строк корисного використання, тому всі 
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підприємства мають справу з особливостями встановлення строку корисного 

використання.  

На даний момент підприємства самостійно встановлюють строк корисної 

експлуатації для основних засобів. Тому дана оцінка є великою мірою 

суб’єктивною, так як законодавчо-нормативні акти, що регулюють ведення 

обліку основних засобів не містять критеріїв визначення строку використання 

основних засобів. 

У ст. 145 ПКУ для кожної групи основних засобів і нематеріальних активів 

визначено мінімальні строки корисного використання, тобто платник податків 

може встановлювати і триваліші строки корисного використання основних 

засобів. 

Строк корисного використання визначає комісія під час зарахування активу 

на баланс, зазначаючи в акті введення в експлуатацію (типова ф. №ОЗ-1) та в 

інвентарних картках ОЗ (типова ф. №ОЗ-6) норму амортизації. Отже, у 

податковому обліку строки корисного використання обмежені (мінімально 

допустимі), а у бухгалтерському − обмежень немає. 

Для встановлення очікуваного строку корисного використання необхідно 

володіти деякими технічними навичками. Тому ці завдання мають вирішувати 

спеціалісти, які відповідають за експлуатацію об’єкта основного засобу, 

наприклад інженери.  

Положенням П(с)БО 7 встановлені такі фактори впливу на формування 

строку корисного використання : 

- Моральний знос; 

- Очікуваний фізичний знос; 

- Правові або аналогічні обмеження щодо використання об’єкта  

Отже, це основні фактори на які слід звертати увагу при встановленні 

корисного строку використання. Додатково необхідно брати до уваги також 

фактори, що залежать від виду основних засобів, та від особливостей діяльності 

підприємства. 

Необхідно враховувати, що очікуваний строк корисного використання - це 

не максимальний строк протягом якого об’єкт можна використовувати за 

призначенням, а термін протягом якого суб’єкт господарювання вважає, що буде 

його використовувати. Строк корисного використання може переглядатись у 

випадку зміни очікуваних економічних вигід від його використання. 

Виникають додаткові питання при встановленні терміну експлуатації при 

покупці не нового об’єкта. В такому випадку, необхідно враховувати стан об’єкта 

основного засобу, технічну специфіку роботи, яку оцінять інженери, та строк, 

протягом якого підприємство планує використовувати об’єкт основного засобу. 

Також необхідно врахувати мінімальний строк, що встановлений податковим 

законодавством. Додатково необхідно з’ясувати у постачальника, скільки до 

покупки використовувалось дане обладнання. Цю інформацію можна зазначити у 

договорі купівлі-продажу чи у видатковій накладній. 

Ще один момент, на який необхідно звернути увагу, - це випадок коли 

об’єкт основного засобу складається з частин, які мають різний термін корисного 
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використання. В такому випадку, згідно з п. 4 П(С)БО 7 – кожна з частин може 

визнаватись у бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основного засобу. 

Крім визначення строку корисного використання, необхідно його правильно 

оформити. Для цього потрібно не тільки, вказати дані у формі №ОЗ-1 «Акт 

приймання-передачі внутрішнього переміщення основних засобів» та №ОЗ-6 

«Iнвентарна картка обліку основних засобів», необхідно оформити наказ , при 

зарахування об’єкта основних засобів на баланс, в якому прописати строк 

корисного використання. 

Основною метою визначення строку корисного використання основних 

засобів є виявлення можливих способів їх ефективнішого використання і як 

наслідок покращення їх прибутковості. 

Таким чином, вдосконалення організації обліку основних засобів повинне 

здійснюватись не тільки з огляду на положення (стандартів) бухгалтерського 

обліку, а також максимально наближуючись до сучасних практичних потреб 

суб’єктів підприємницької діяльності, що виникають у процесі здійснення 

господарчої діяльності.  
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Процеси, які сьогодні відбуваються на державних підприємвах, потребують 

приведення в дію сукупності економічних чинників, які безпосередньо впливали 

б на ефективність управління. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить 

вдосконаленню основних функцій управління державними підприємствами, до 

яких належить контроль.  

Слід зазначити, що однією з умов вдосконалення обліково-аналітичних 

систем витрат державного підприємства є система внутрішнього контролю. 

Методологічна база та практичні аспекти обліку і контролю витрат 

державних підприємств висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, а 

саме: І. Аксьонова, А. Герасимовича, В. Рудницького, В. Палія, В. Сопка, 

Е.Аренса, Е. Бриттона, К. Ватерсона, Дж. К. Лоббека та інших. Одна на сьогодні 

вирішені не всі питання щодо проведення внутрішнього контролю витрат 

державних підприємств і вони потребують подальших наукових досліджень. 
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Функції внутрішнього контролю визначає керівник або власник 

підприємства залежно від специфіки його діяльності, обсягів, показників, системи 

управління. Наповнення функцій внутрішнього контролю конкретним змістом 

залежить від особливостей діяльності підприємства і має здійснюватися тим 

органом управління, якому підпорядковується служба внутрішнього контролю [1, 

с. 118].  

Цілі внутрішнього контролю полягають в забезпеченні інформацією 

керівництва за такими напрямками: 

- аналіз статей витрат; 

- прогнозування доходів; 

- фінансовий аналіз. 

Необхідність створення системи внутрішнього контролю – це одна із умов 

ефективного функціонування підприємств, підвищення їх економічного 

потенціалу і конкурентоспроможності на ринку.  

Об’єктами організації внутрішнього контролю витрат у процесі операційної 

діяльності державного підприємства виступатимуть: 

1. витрати на забезпечення операційної діяльності; 

2. правильність документування операцій, пов’язаних із визнанням витрат; 

3. належне ведення регістрів синтетичного та аналітичного обліку витрат; 

4. організація збереження первинних документів; 

5. система автоматизації обліку витрат у процесі операційної роботи [2, с. 

189]. 

Отже, система внутрішнього контролю витрат державного підприємства – 

це сукупність процедур, спрямованих на попередження, виявлення і виправлення 

суттєвих помилок, пов’язаних із визнанням і оцінкою витрат звітного періоду, а 

також на перевірку повноти й точності відображення витрат в обліковій 

документації.  

Елементи системи внутрішнього контролю витрат державного підприємства 

пропонуємо систематизувати за двома напрямками: 

1) процедури адміністративного контролю:  

- організаційні процедури контролю витрат; 

- управлінські процедури контролю витрат; 

- розподіл функцій центрів відповідальності за контролем витрат; 

- фізичні заходи контролю витрат; 

2) Процедури бухгалтерського контролю: 

- облік операцій зменшення активів у повному обсязі; 

- своєчасне документальне вивіряння витрат; 

- оцінка вартості та визнання витрат [3, с. 24]. 

Заходи посилення системи внутрішнього бухгалтерського контролю витрат 

державного підприємства на прикладі ДП «Східний експертно-технічний центр 

Держпраці»: 

1. Облік операцій у повному обсязі: 

- документи і записи в облікових регістрах щодо обсягів наданих послуг; 

- документи і записи в облікових регістрах щодо оцінки та руху запасів; 
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- систематизація бухгалтерських документів відділу технічного 

контролю; 

- формування щоденної документації по наданим послугам; 

2. Своєчасне вивірення: 

- оформлення первинних документів щодо витрат на поточні потреби; 

- розрахунки тарифів на надані послуги; 

- нарахування та перерахування всіх податкових та обов’язкових 

платежів; 

- оформлення видаткових касових документів; 

3. Оцінка вартості: 

- дотримання принципу нарахування і відповідності доходів і витрат.  

Отже, нами запропоновано систематизувати елементи внутрішнього 

контролю витрат за двома напрямками: адміністративний та бухгалтерський 

контроль витрат, що дасть можливість своєчасно виявляти та виправляти суттєві 

помилки, пов’язані з оцінкою витрат державного підприємства, перевіряти 

повноту і точність відображення витрат в документації. Відокремлено специфічні 

контрольні моменти діяльності державного підприємства і запропоновано заходи 

щодо посилення системи внутрішнього бухгалтерського контролю витрат 

державних підприємств. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ 
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Виробництво і реалізація продукції (робіт, послуг) є основним видом 

діяльності для будь-якого підприємства, а отримання прибутку – майже завжди є 

основною метою його створення. Зважаючи на це кінцевим продуктом 

виробничого процесу є готова продукція. 

Найважливішою умовою подальшого розвитку й успішної господарської 

діяльності промислових підприємств є ефективне просування готової продукції 

до споживача. Найкращих результатів можна досягти при забезпеченні єдності 

основних ланок управління готовою продукцією.  

Важлива роль у вирішенні цих завдань належить удосконаленню основних 

функцій управління промислових підприємств, до яких належить контроль та 
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аналіз. Як показує практика, ці завдання успішно виконує такий вид 

внутрішнього контролю, як внутрішній аудит. 

Передумовою існування такого контролю є взаємна зацікавленість 

власників та керівників промислового підприємства і аудитора в забезпеченні 

достовірності облікової та звітної інформації. Важливою умовою 

методологічного забезпечення обліку запасів промислових підприємств і 

вдосконалення обліково-аналітичної систем слугує система внутрішнього аудиту. 

Необхідно проаналізувати стан внутрішнього аудиту готової продукції 

промислових підприємств; виокремити особливості внутрішнього аудиту готової 

продукції; внести пропозиції щодо вдосконалення системи внутрішнього аудиту 

готової продукції промислових підприємств. Велике значення має висвітлення 

організації внутрішнього аудиту готової продукції промислових підприємств. 

Система внутрішнього контролю може вважатися ефективною, якщо вона вчасно 

попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє 

недостовірну інформацію. 

Функції внутрішнього аудиту визначає керівник або власник підприємства 

залежно від специфіки його діяльності, обсягів, показників, системи управління. 

Наповнення функцій внутрішнього аудиту конкретним змістом залежить від 

особливостей діяльності підприємства і має здійснюватися тим органом 

управління, якому підпорядковується служба внутрішнього аудиту [1, с. 135]. 

Ціль внутрішнього аудиту наступні:  

- перевірка вірогідності і реальності зроблених витрат, доцільності їхнього 

списання відповідно до методу обліку витрат на виробництво; 

- перевірка вірогідності і реальності зроблених витрат; 

- перевірка вірогідності обсягу випущеної продукції і повноти її 

оприбуткування на склад для оцінки реальних запасів і прогнозів формування 

фінансових результатів; 

- перевірка вірогідності і повноти включення даних в обсяг реалізованої 

продукції для формування фінансових результатів відповідно до методу їхнього 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку;  

- перевірки вірогідності і повноти відображення засобів на рахунках 

бухгалтерського обліку, отриманих від реалізації у визначений період часу. 

Розбіжності між показниками обліку і дійсною наявністю готової продукції 

можуть бути виявлені і шляхом періодичного звіряння даних обліку з 

фактичними залишками засобів. Такий процес називається інвентаризацією. 

Інвентаризація є інструментом дослідження економічної реальності. Вона 

дозволяє перевіряти достовірність документального оформлення господарських 

операцій, їх відображення в бухгалтерському обліку. Інвентаризація є важливим 

заходом, в проведенні якого повинен бути зацікавлений власник, керівник, 

головний бухгалтер підприємства [2, с. 34]. 

З метою посилення внутрішнього контролю по випуску продукції необхідно 

своєчасно та в повному обсязі перевіряти: 

 правильність і своєчасність оформлення документів на здачу продукції з 

виробництва на склад; 
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 правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій, 

зв'язаних з випуском готової продукції; 

 правильність визначення виробничої собівартості готової продукції по 

видах і замовленнях; 

 правильність розрахунків і списання сум відхилень фактичної 

собівартості від планової; 

 правильність складання бухгалтерських проводок по обліку випуску 

готової продукції (робіт, послуг); 

 відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку по балансових 

записах рахунка "Готова продукція" записам у головній книзі і балансі; 

 правильність оцінки готової продукції. 

З метою посилення внутрішнього контролю по реалізації продукції 

необхідно своєчасно та в повному обсязі перевіряти: 

 чи укладені договори на постачання готової продукції і правильність 

їхнього оформлення; 

 чи правильно оформлені документи на відвантаження продукції; 

 чи правильно оформлені ціни на відвантажену продукцію; 

 чи правильно установлені відпускні ціни з урахуванням оплати витрат 

по доставці продукції від постачальника до покупця відповідно до укладеного 

договору постачання; 

 чи вчасно пред'являлися в банк платіжні вимоги-доручення за 

відвантажену продукцію; 

 чи правильно оформлені документи по відпуску продукції, якщо 

продукція відпускається безпосередньо зі складу постачальника; 

 чи правильно організований складський облік готової продукції; 

 чи правильно ведеться аналітичний і синтетичний облік відвантаження і 

реалізації продукції. 

У сучасних умовах усе більшу увагу приділяють процесу реалізації, під 

яким розуміють комплекс процедур просування продукції до споживача. Значну 

роль у підвищенні ефективності цього процесу займає внутрішній аудит. 

Внутрішній аудит системи управління збутом переслідує такі цілі: оцінку 

ефективності системи управління реалізацією продукції; виявлення “вузьких 

місць” і визначення механізмів внутрішнього контролю, які їх попереджують чи 

мінімізують; внесення рекомендацій, що стосуються поліпшення системи 

управління збутом.  
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Витрати, собівартість продукції є найважливішими економічними 

показниками. Їх рівень багато в чому визначає величину прибутку і 

рентабельність підприємства, ефективність його господарської діяльності. 

Зниження і оптимізація витрат є одним з основних напрямів вдосконалення 

економічної діяльності кожного підприємства, що визначають його 

конкурентоспроможність, надійність і фінансову стійкість. 

В нинішніх умовах зростають інтереси в сфері управління підприємством 

щодо такої організації бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості, яка 

б забезпечувала контроль за витратами на виробництво, сприяла режиму 

економії. 

Керівники та спеціалісти підприємства і його виробничих підрозділів, які 

виступають суб'єктами управління витратами, повинні виконати одне з головних 

своїх завдань - створити та координувати таку систему управління витратами, яка 

б давала можливість керування об'єктами витрат на всіх етапах процесу 

виробництва, відповідала б критеріям єдності підходів на рівнях планування, 

обліку, калькулювання та аналізу використаних можливостей, їх оцінки [1, с. 

251]. 

Процес управління витратами поділяється на два етапи: 

1) встановлення мети та визначення напряму зміни об'єкта управління; 

2) реалізація досягнення встановленої мети. 

При такому поділі управління витратами можна чітко визначити функції 

управління - планування, аналіз та контроль. 

Основними принципами управління витратами та їх зниження є: 

- системний підхід до управління витратами; 

- єдність методів, які практикуються на різних рівнях управління 

витратами; 

- управління витратами на всіх стадіях виробничого циклу – від створення 

до реалізації; 

- органічне поєднання зниження витрат із високою якістю продукції; 

- недопущення понаднормових витрат; 

- широке впровадження ефективних методів зниження витрат; 

- удосконалення інформаційного забезпечення про рівень витрат; 

- підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства до 

зниження витрат. 

Зниження витрат на виробництво - це складний процес, що вимагає від 

трудового колективу підприємства дотримання запланованих витрат трудових, 

матеріальних та енергетичних ресурсів, ефективного використання засобів праці, 

пошуку резервів економії ресурсів [2, с. 21]. 
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Часто облікова інформація, яку містить фінансова звітність, отримується 

наприкінці звітного періоду і фактично не придатна для управлінської роботи, 

оскільки господарські події вже минули, тому вплинути на них неможливо. Тому, 

по відношенню до фінансового обліку потрібно знайти автономну систему, яка 

функціонувала б відокремлено і передбачала організацію внутрішньої облікової 

звітності, техніко-економічних розрахунків, які б сприяли ефективному процесу 

управління. Вирішити цю проблему на ТОВ «АПК «Маїс» можна за допомогою 

системи оперативної звітності, яка б давала необхідну інформацію про наслідки 

застосування в виробничому процесі тих чи інших технологічних операцій.  

Суть оперативної звітності полягає у отриманні керівництвом найбільш 

необхідної і оперативної інформації про процеси в рослинництві. Звіти, що 

відображають особливі випадки, призначені для ідентифікації і виділення 

найбільш важливої і критичної інформації, характерної для даної ситуації, і 

передачі її зацікавленій особі в мінімальний проміжок часу для прийняття 

відповідних рішень і подальших дій. Оперативна інформація про стан робіт 

подається у вигляді контрольного звіту про хід виконання робіт. 

За допомогою оперативної інформації вирішуються питання доцільності 

проведення технологічних операцій та їх можливої заміни на більш ефективні, 

адже знаючи попередню вартість проведення технологічної операції(методом 

розрахунку), легко визначити загальний рівень витрат на виробництво 

сільськогосподарської культури та собівартість її одиниці, опираючись на 

очікувану врожайність [3, с. 15]. 

Управлінський облік у сучасному науково-практичному трактуванні є 

окремим елементом менеджменту діяльності, який в своїй основі використовує 

інформацію внутрішньогосподарського та оперативного обліку та показники 

фінансової звітності в цілому, а його управлінські рішення вносять у діяльність 

підприємства потрібні зміни для отримання прибутку [4, с. 28]. 

На нашу думку, в теперішній час, при обмеженості ресурсів та при високих 

цінах на них, кожне підприємство буде намагатися скоротити свої витрати. Це 

буде можливе лише при правильному прийняті управлінських рішень, що 

призведе до розвитку управлінського обліку. 

Впровадження заходів, що передбачаються моделлю управлінського обліку 

в діяльність досліджуваного підприємства, потребує попередніх розрахунків 

щодо визначення факторів впливу на ефективність виробництва та прийняття 

відповідних управлінських рішень стосовно розробки планів, прогнозів та 

стратегії їх розвитку. 
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Дебіторська заборгованість є важливою частиною активів господарюючих 

суб'єктів. Реалізація управлінських функцій підприємством щодо дебіторської 

заборгованості зумовлює необхідність вирішення такого завдання, як 

дослідження економічної сутності дебіторської заборгованості. 

У реальній практиці з тих або інших причин підприємство не може стягнути 

борги з контрагентів. Дебіторська заборгованість зависає на довгі місяці, а іноді 

навіть і роки. Зростання дебіторської заборгованості погіршує фінансовий стан 

підприємств, а іноді призводить і до банкрутства. Будучи частиною оборотних 

коштів, а саме частиною фондів обігу, дебіторська заборгованість, а особливо 

невиправдана, різко скорочує оборотність коштів і тим самим зменшує дохід 

підприємства. Тому на сьогодні найважливішими проблемами, розв'язання яких 

повинне сприяти поліпшенню фінансового стану господарюючих суб'єктів, є 

ефективне управління дебіторською заборгованістю та правильна організація її 

обліку. 

В сучасній науковій думці виділяється п'ять основних кроків в управлінні 

дебіторською заборгованістю: 

1) Визначення умов надання кредиту під час продажу товарів: його строку і 

системи знижок. 

2) Визначення гарантій, під які надається кредит. Найпростіший спосіб 

продажу товарів - це так званий відкритий рахунок, коли відповідно до 

укладеного контракту покупцю виставляють рахунок, який ним визнається. 

3) Визначення надійності покупця або ймовірності оплати отриманих ним 

від фірми товарів. Виконанню цього завдання можуть допомогти значно поширені 

рейтинги, аналіз оприлюдненої фінансової звітності потенційного покупця. 

4) Визначення суми кредиту, що надається кожному конкретному покупцю. 

У цьому разі, зазвичай, роблять розрахунки, засновані на ймовірності оплати 

покупцем товару і ймовірності повторення замовлень, чистої приведеної вартості 

вигод і збитків, отриманих від оплати товару. 

5) Визначення політики «збирання» дебіторської заборгованості. За певну 

плату підприємство може передати право на отримання грошей з дебіторської 

заборгованості спеціалізованій фірмі, яка займається стягненням дебіторської 

заборгованості. Така фірма може або забезпечувати збирання, страхування і 
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фінансування дебіторської заборгованості, або надавати допомогу у стягненні 

простроченої дебіторської заборгованості і страхування сумнівних боргів. Ці 

операції називаються факторингові [1, с. 112]. 

Управління дебіторською заборгованістю диктує необхідність кожному 

підприємству виводити природній рівень дебіторської заборгованості (у днях) по 

кожному виду товарів або послуг виходячи з власного досвіду і специфічних 

умов підприємництва враховуючи при цьому технологічні особливості кожного 

виду. Природній рівень дебіторської заборгованості розраховується з тих 

міркувань, що її рівень не повинен позначатися на нормальному функціонуванні 

підприємництва, бути природним у тому плані, що менший рівень неможливий, а 

більший – економічно недоцільний. Природній рівень дебіторської 

заборгованості обчислюється за такою формулою [2]: 

 ДЗпр.=
РдмК

мП

.

..
,    (1) 

де ДЗпр.М. – природний рівень дебіторської заборгованості, грн.; 

П.м. – валовий прибуток за відвантажені товари (послуги) за місяць 

(протягом будь – якого звітного періоду на кожен вид товарів (послуг); 

К.м. – кількість днів у місяці (звітному періоді); 

Р.д. – рівень дебіторської заборгованості (у днях) на кожен вид товарів або 

послуг. 

Для чіткого уявлення про рівень дебіторської заборгованості на 

підприємстві розраховується її загальна сума, яку потім можна виражати у 

процентах до активів, прибутків тощо: 

 Дззаг = ДЗпр.М.1 + ДЗпр.М.2 + ДЗпр.М.N,    (2) 

де ДЗпр.МN – прибутковий рівень дебіторської заборгованості у гривнях на 

кожен вид товарів/послуг. 

Розрахунок дебіторської заборгованості проводимо за наведеною 

формулою: 

AR = Sk × Pа,     (3) 

де Sк – сума продажу у кредит (денного); 

 Pа – середній період погашення. 

Для того, щоб розглянути дебіторську заборгованість у часовому проміжку, 

пропонуємо використати таку формулу, яку інколи називають середнім періодом 

погашення 

 DSO = X%(10днів) + Y%(30днів) + ...Z%(назад 60 днів),   (4) 

де X,Y…,Z – процентне співвідношення споживачів товарів / послуг, 

наданих у кредит. 

Процес управління дебіторською заборгованістю займає одне з 

визначальних місць в складній системі керівництва діяльністю підприємств є 

необхідною умовою успішності їх функціонування. Вміння керівництва 

управляти заборгованістю підприємства – своєрідний тест, результати якого в 

сучасних умовах майже однозначно свідчать про здатність управлінської команди 

підприємства адаптуватись до змінних реалій української економіки. Його 
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ефективність майже завжди означає, що підприємство має надійну підтримку з 

боку кваліфікованої управлінської команди. 

Отже, питання ефективного управління дебіторською заборгованістю з 

допомогою їх аналізу є надзвичайно актуальним. Його розв’язання – мета 

керівництва більшості українських підприємств. 

Таким чином, політика управління дебіторської заборгованості – складова 

частина загальної політики управління оборотними активами підприємства, яка 

полягає в мінімізації загального її розміру і строків інкасації боргу. 
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Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності 

підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних 

суб'єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність 

активніше використовувати бухгалтерський облік, аудит та аналіз, щоб 

контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, 

об'єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу, наблизив 

його максимально до міжнародних стандартів. 

Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві є 

наявність достатньої кількості виробничих запасів. Так, щоб здійснювати процес 

виробництва, підприємство повинно мати необхідні запаси сировини, матеріалів, 

палива, будматеріалів, запасних частин, інших виробничих запасів. У ході їх 

використання збільшуються витрати на виробництво. Результатом процесу 

виробництва є створення готової продукції, унаслідок чого предмети праці 

переходять у форму готової продукції [1, с. 135]. 

Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення обліку 

та аудиту виробничих запасів. Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі 

відомі вчені, як Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Сопко В.В., Грабова Н.Н., Чумаченко 

М.Г., Іваненко В.М., Білуха М.Т., Попович П.Я., Савицька Г.В., Гетьман О.О., 
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Шаповал В.М., та ін. Проте питання обліку і аудиту виробничих запасів не 

втрачають своєї актуальності й потребують подальшого дослідження. Тому 

обрана тема дослідження є актуальною, має велике значення для підприємства в 

цілому. 

 Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають особливе 

місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних 

сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності 

підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Це, в свою 

чергу, вимагає повної, достовірної інформації про наявність та рух виробничих 

запасів, яку може надати бухгалтерський облік, який в даному випадку слід 

розглядати як елемент господарської інформаційної системи, яка генерує та 

інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними ринковими 

системами для ефективного управління. 

Основною гіпотезою дослідження є припущення, що методологія і 

організація обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими 

запасами потребує удосконалення. Зміни необхідні насамперед у частині 

підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємства. Одними напрямком вирішення даних 

проблемних питань є запровадження на підприємстві інформаційних технологій 

обробки економічної інформації [2, с. 178]. 

 Основою дослідження є напрямки удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення управління виробничими запасами, що передбачає: 

 - узагальнення торетико-методичних основ обліку, аналізу і аудиту 

виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації; 

 - удосконалення методико-організаційних основ фінансового та 

управлінського обліку виробничих запасів, а також їх аудиту; 

 - проектування системи економічного аналізу та аудиту ефективності 

використання виробничих запасів; 

 - розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами [3, с. 134]. 

Отже, як зазначають більшість економістів, на сьогодні найбільш 

ефективною формою використання обчислювальної техніки в обліку є створення 

так званих розподілених систем обробки даних (РСОД). Організаційні принципи 

побудови РСОД (data distributed processing system) полягають у створенні 

локальних систем обліку, які реалізуються шляхом побудови індивідуальних 

автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтерів на основі сучасних 

електронних машин, які об’єднуються за допомогою локальних мереж. 

Враховуючи організаційну структуру досліджуваного підприємства, 

оптимальним варіантом автоматизації обліку, аудиту і аналізу виробничих запасів 

буде запровадження розподільних систем обробки даних, оскільки управління 

об’єктами обліку може бути ефективним тільки у контексті взаємодії АРМ 

бухгалтера і АРМ працівників цілого ряду відділів (головного механіка, 

головного технолога, планово-економічного відділу тощо).  

За базове програмне забезпечення автоматизації обліку виробничих запасів 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

136 

може бути взята сітьова версія будь-якої бухгалтерської програми, з деякими 

доповненнями і корективами, а саме: 

- створення віртуальних АРМів для збільшення гнучкості 

автоматизованої системи; 

- встановлення зв’язку даної програми з іншими програмами та 

пристроями всередині підприємства з метою обміну даними на основі ERP-

систем (Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства); 

- інтеграція автоматизованої системи обліку материнського підприємства 

з іншими зовнішніми автоматизованими системами дочірніх підприємств. 

В даній моделі виділено три рівні АРМ облікового працівника (АРМБ). За 

допомогою АРМБ першого рівня здійснюється документальне оформлення 

господарських операцій, первинна обробка даних обліку виробничих запасів, а 

також їх аналітичний облік по місцях збереження.  

За допомогою АРМ облікового працівника другого рівня можна 

контролювати проходження первинної інформації, здійснювати проведення 

необхідних первинних даних з обліку виробничих запасів, вирішувати 

регламентні задачі. Інформація на АРМБ другого рівня групується по рахунках і 

кодах аналітичного обліку.  

Щодо третього рівня АРМБ, то він призначений для зведення даних по 

операційній діяльності, проведення внутрішнього контролю наявності і руху 

виробничих запасів.  

Отже, якісна організація обліку, аудиту і аналізу виробничих запасів і його 

трансформація на базі АРМ згідно з вимогами ринкової економіки є вимогою 

часу. Застосування розглянутої моделі організації АРМБ дасть можливість 

підприємству комплексно вирішувати завдання бухгалтерського обліку, аудиту і 

аналізу виробничих запасів. 
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Маркетинг, как инструмент продвижения, набрал обороты развития в 

России. В данной статье рассмотрено основное направление маркетинга – 

маркетинг территорий, который в последние десятилетия развивается быстрыми 

темпами в России. Также представлены наиболее важные факторы сущности 

маркетинга территорий. Приведен перечень проблем территориального 

маркетинга. 

В следствие увеличивающейся самостоятельности территориальных 

объединений, процессы совершенствования российской экономики требуют 

модернизации методологических основ управления экономическими субъектами 

РФ.  

Маркетинг, как инструмент продвижения, в последние десятилетия 

развивается в России быстрыми темпами. В последние десятилетия, маркетинг 

как инструмент продвижения, развивается значительно быстрыми темпами в 

России. В результате расширение сфер применения маркетинговых исследований 

спровоцировало развитие теоретической, методологической базы, также 

адаптировало теории маркетинга к российским условиям через взаимосвязь его с 

экономическими интересами хозяйствующих субъектов [1]. 

Одним из очень значимых направлений маркетинга, который в свою 

очередь обладает большим потенциалом в дальнейшем применении в России 

является маркетинг территории, считающийся относительно новой тенденцией в 

российской хозяйственной практике. 

Рассматривая сущность маркетинга территорий можно выделить несколько 

его направлений [2]:  

- продвижение территории в целом, как внутри, так и за ее пределами;  

- осуществляемые внутри территории взаимоотношения по продвижению 

товаров, услуг и др.  

В развитии маркетинга территорий принимают участие практически все 

регионы России.  

Но российская реальность показывает, что как инструмент 

совершенствования развития территорий, территориальный маркетинг 

используется слабо. 

Несмотря на высокий спрос на развитие стратегий и использование 

маркетинговых инструментов, комплекс стратегических мероприятий по 

развитию территорий практически не развит. 

По исследовании специалистов, из более 1100 российских городов, не более 

40-45 заявляют об использовании маркетинговых инструментов в своем развитии, 

причем не всегда четко очерчена организация стратегии маркетинговых 

исследований, не сформированы цели, задачи, планы, концепции, не 
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подтверждено происходящее документально, в связи с чем участники процесса 

плохо понимают, что нужно делать и к чему стремиться. 

Изучение трудностей внедрения маркетинга территорий, позволяет 

выделить несколько проблемных вопросов, связанных с организацией 

территориального маркетинга, решение которых позволит повысить 

эффективность внедрения маркетинга территорий в России. 

Перечень проблем территориального маркетинга [3]: 

- непонимание администрацией сущности маркетинга территорий; 

- малочисленность квалифицированных специалистов-маркетологов; 

- поверхностное изучение различных деталей, структур и характеристик 

жизни территории на конкретный момент; 

- слабая информационная доступность; 

- необходимы сильные лидеры-единомышленники; 

- неразработанность методологии оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий или использования маркетинговых инструментов. 

Итогом реализации маркетинговой стратегии территории на фоне 

вышеописанных проблем, является низкая эффективность мероприятий или же 

она остается только на бумаге. 

Таким образом, внедрение маркетинга территорий для большинства 

российских городов и регионов является перспективным способом улучшения 

муниципального управления.  

Большинству российских городов необходимо развитие, а также решение 

социально-экономических проблем, что является важнейшими задачами для их 

развития. Сохранение населения, привлечение различных целевых групп в город, 

нахождение источников обеспечения необходимых городской экономике, 

приведет к тому, что параллельно будут сделаны шаги к решению многих 

проблем. Для того чтобы сделать регион интересным для различных целевых 

аудиторий необходимо приложить усилия для улучшения условий жизни в нем, 

соответственно, необходимым является развитие инфраструктуры, создание 

рабочих мест, строительство жилья и т.д.  

Данные действия будут способствовать решению социально-экономических 

проблем города. Являясь стимулом к решению различных проблем региона и его 

населения, маркетинг территорий способствуют созданию благоприятного 

климата на данной территории и его развитию. 

Литература 

1. Панкрухин, А. П. Маркетинг территорий. – СПб.: Питер, 2014. – 416 с.  

2. Барыгин, И. Н. Основы регионоведения. – М., 2013. – 399 с.  

3. Сачук, Т. В. Территориальный маркетинг. – СПб, 2013. – 368 с. 6.  
 
 

 

 
 

 

 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

139 

ВПЛИВ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ І МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

ЮНАЦЬКОГО ВІКУ НА ЇХ СПОЖИВАЦЬКИЙ ВИБІР 
Дейнега Є.О., учень 10 класу 

Рівненського обласного ліцею 

Науковий керівник: вчитель біології КЗ РОЛ Чуль Ольга Сергіївна 

 

Учні старших класів є складовою цільових ринків більшості споживчих 

товарів. Переважною мірою це товари щоденного споживання (їжа, напої, засоби 

особистої гігієни тощо) та середньо термінового використання (одяг, взуття, 

дрібна побутова техніка тощо), вартість яких має незначну питому вагу у доході 

сім’ї. Крім того варто враховувати, що молодь із 15 років може бути залучена до 

трудових ресурсів держави, тобто фактично ставати повноправним 

платоспроможним учасником ринкових відносин. Враховуючи також те, що 

молодь юнацького віку - це велика і значна група учасників ринку, врахування 

такого ринкового сегменту при плануванні власної діяльності підприємств є 

важливим фактором впливу на їх конкурентоспроможність. Необхідним крім того 

є визначення, як саме формують свій вибір такі споживачі, чим відрізняться 

підхід цієї вікової групи від інших, що представлені на ринку.  

Дослідження свідчать, що мотиви і наміри споживачів не завжди бувають 

продуманими та раціональними. Пояснюється це тим, що кожен споживач 

керується власними асоціаціями і стереотипами у процесі придбання товару [1, c. 

32]. Ці дані стосуються переважно споживачів зрілого віку, проте для вікової 

групи, яка досліджується, є теж актуальними. Варто зазначити, що ірраціональні 

мотиви при виборі товарів саме в цій групі переважають раціональні. Це 

пов’язано із специфікою нервових процесів та процесів мислення, які характерні 

підліткам.  

Підлітковий вік вважається суперечливим, оскільки є одночасно і часом 

досягнень, і часом втрат. Досягнення пов'язані зі стрімким нарощуванням знань, 

умінь, становленням моральності і відкриттям «Я», опануванням нової соціальної 

позиції. Підліткові втрати корелюють зі зникненням дитячого світосприймання, 

безтурботного і безвідповідального способу життя, що пов'язано з сумнівами у 

собі, у своїх здібностях, з пошуками правди у собі та в інших людях. Крім того, 

досягнувши періоду статевого дозрівання, підліток потрапляє в суперечливе 

становище: він вже не дитина, але ще не ствердився в культурі дорослих [2, 

с.178]. Враховуючи таку специфіку у нервових процесах цієї вікової групи, варто, 

формуючи комерційні рішення щодо неї, враховувати те, що такі споживачі: 1) 

мають незрілу соціальну позицію (обов’язкове використання у засобах подачі 

реклами «моральних ідеалів»); 2) емоційне насичення інформації має 

грунтуватись на почутті легкості, радості, веселощах; 3) більш значне 

інформаційне насичення реклами, ніж, наприклад, по відношенню до старших 

вікових груп; 5) важливим є визнання того, що споживач дорослий і може сам 

приймати важливі рішення. 

На думку американських науковців підлітки виконують такі основні 

психосоціальні завдання: 1) виділитися (розвивати особистість і домагатися 

автономії); 2) вписатися (знайти зручну приналежність і отримати визнання від 
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однолітків); 3) підвищення компетентності і пошук шляхів досягнення взятих на 

себе зобов'язань; 4) виконання зобов'язань по конкретних цілях, видах діяльності 

і переконань. Вони вважають, що багато рішень, які приймають підлітки, не 

аргументовані. Емоції, змінена чутливість до винагород і підвищена 

імпульсивність, відіграють значну роль у рішеннях підлітків. Відмінності в 

розвитку мозкової обробки також повинні враховуватися в концептуальній 

картині прийняття рішень підлітків [3]. Враховуючи дані цих досліджень, при 

формуванні рекламної стратегії для цієї групи споживачів варто звертати більшу 

увагу на емоційні моменти (радість, задоволення, кохання тощо), на моменти 

соціальної самоідентифікації (належність до певної групи, соціуму), менше – на 

фактори ціни або вигоди, яка може бути отримана не відразу, а через деякий час.  

Мислення має соціальну природу, тобто кожен індивідуум стає суб'єктом 

мислення, лише оволодівши соціальним досвідом, мовою, прийомами розумової 

діяльності [4]. Світогляд підлітка лише формується, він ще не визначився у 

соціальному житті, саме тому на його споживацькій вибір значно більше 

впливають такі зовнішні чинники впливу, як, наприклад, реклама. Вибір джерела 

реклами також має певну специфіку. Як встановили дані досліджень, серед 

молоді до 30 років телебачення є головним джерелом інформації (84%), на 

другому місці за значущістю – інтернет-сайти (40%), значно більше серед молоді 

й тих, хто використовує як джерело інформації соціальну мережу Фейсбук (14%). 

Натомість молодь менше, ніж інші вікові групи, читає газети– як 

загальнонаціональні (14%), так і місцеві (25%) [5]. Тому вважаємо, що найбільш 

привабливими джерелами реклами для цієї вікової групи споживачів є Інтернет та 

соціальні мережі. 

Таким чином, для цієї вікової групи характерним є формування власного 

досвіду, емоційний контекст, пошук цінностей та власної життєвої позиції. При 

цьому на споживацький вибір учнів старших класів більшою мірою впливають 

емоційні, ірраціональні фактори. Саме тому пропонується при формуванні 

рекламної стратегії враховувати більшою мірою емоційні складові, 

використовувати в якості засобів поширення комерційної інформації Інтернет та 

соціальні мережі.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Чорний А.О., студент 6 курсу, спеціальності 051 «Економіка» 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., професор Дмитрук Борис Пахомович 

професор кафедри економіки підприємства СУЕМ 

 

Прибуток як економічна категорія характеризує фінансовий результат 

підприємницької діяльності та є показником, що найбільш повно відбиває 

ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан 

продуктивності праці та рівень собівартості.  

Під стратегічним управлінням прибутком підприємства розуміють процес 

стратегічних змін, спрямованих на переорієнтування діючої стратегії управління 

прибутком підприємства з урахуванням відповідності його внутрішніх 

можливостей умовам зовнішнього середовища [1]. 

У системі стратегічного управління прибутком підприємства найбільш 

відповідальний етап – планування. Це зумовлено тим, що в ринкових умовах 

планова сума прибутку є цільовим орієнтиром комерційної діяльності 

підприємств і мірою її ефективності, а також слугує базою забезпечення його 

подальшого виробничого розвитку і задоволення матеріальних інтересів 

власників і персоналу. Планування прибутку – це процес розроблення системи 

заходів щодо забезпечення її формування в необхідному обсязі й ефективне 

використання відповідно завданням розвитку підприємства в майбутньому 

періоді [2]. 

Для забезпечення чіткої дії механізму управління прибутком необхідно 

проаналізувати чинники впливу на прибуток підприємства. В економічній 

літературі існують різні підходи до класифікації сукупності чинників, які 

впливають на той чи інший економічний процес, при цьому класифікація 

здійснюється за різними ознаками. Щоб правильно оцінити економічну стійкість 

підприємства, необхідно здійснити розподіл чинників впливу на зовнішні і 

внутрішні. 

Серед зовнішніх чинників можна виділити такі: економічні умови 

господарювання, місткість ринку, платоспроможний попит споживачів, державне 

регулювання діяльності підприємств та інше. Особливе значення має рівень, 

динаміка і коливання платоспроможного попиту, тому що він визначає 

стабільність одержання прибутку. Поряд із перерахованим вище, варто звернути 

увагу на такі макроекономічні чинники, як податкова і кредитна політика 

держави, розвиток діяльності громадських організацій споживачів товарів і 

послуг, і, нарешті, політична стабільність у державі [3]. 

Основним серед внутрішніх чинників, які впливають на стратегічне 

управління прибутком, є обсяг реалізованої продукції або наданих послуг, 

роздрібні ціни та витрати обігу. Прибуток залежить від трьох груп чинників, які 

характеризують складові елементи реалізації продукції, а саме:  

- використання основних фондів, трудових і фінансових ресурсів. За 

кожним напрямом виокремлюють відповідно – забезпеченість основними 
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фондами і фондовіддача; 

- продуктивність праці;  

- забезпеченість обіговими активами та їхня віддача. 

Для виявлення ступеня впливу первинного чинника на розмір прибутку 

доцільно використовувати метод комплексного аналізу економічної ефективності 

господарської діяльності, оскільки зростання первинного чинника сприяє 

зростанню інших підпорядкованих йому чинників [4]. 

Принципово важливим, з точки зору управління прибутковістю 

підприємства, є поділ чинників на ті, що піддаються і не піддаються контролю з 

боку менеджменту підприємства, тобто залежні і незалежні від його діяльності. 

До незалежних чинників традиційно відносять: зміну цін на товари, тарифів і 

ставок на послуги, інфляційні процеси, податкову політику держави та інші. 

До чинників, що залежать від діяльності торговельного підприємства і 

безпосередньо впливають на його прибутковість, прийнято відносити: 

раціональність використання капіталу, зростання обсягу товарообороту і зміну 

його структури, форми обслуговування, що застосовуються на підприємстві, 

продуктивність праці торгового персоналу, дотримання кредитної та фінансової 

дисципліни та інші [5]. 

Отже, з метою підвищення прибутковості підприємства необхідно більш 

детально аналізувати чинники впливу на його діяльність, що забезпечить 

вдосконалення системи управління, зростання обсягів діяльності, підвищення 

продуктивності праці та ефективності використання матеріально-технічної бази. 
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СИСТЕМА ГРЕЙДОВ КАК МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
Капацевич С.Н., студентка 2 курса, специальности «Государственное 

управление и экономика» 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Научный руководитель: к.с-х.н., доцент Карпинская Елена Вацлавовна 
доцент кафедры экономики предприятия 

 

В современном мире увеличение эффективности труда работников и 

внимание к окончательному итогу работы наиболее актуальны. Эффективность 

предприятия в 21 веке во многом зависит от результатов труда персонала, от 

системы оплаты труда и мотивации персонала. Сложности оплаты труда были и 

остаются предметом исследования многих ведущих ученых. Ведь расчѐт оплаты 

труда должен быть под стать вложению труда работника, иначе он потеряет 

интерес к увеличению трудового вклада.  

На сегодняшний день система грейдов − одна из лучших систем расчета 

должностных окладов на основе бально-факторного метода и матрично-

математических моделей.  

В.П. Чемеков дает следующее определение понятия: «Грейд – 

установленный интервал «весов» или рангов, внутри которого должности 

считаются равнозначными для организации и имеющими один диапазон оплаты» 

[2, с.45]. 

Проведем оценку должностей на предприятии в баллах по ключевым 

факторам и подфакторам, сложности труда на рабочих местах по степеням 

сложности подфакторов. В зависимости от полученного количества баллов 

отнесем конкретную профессию (должность) к определенному грейду. От 12 до 

31 балла – 1-й грейд; от 32 до 51 балла – 2-й грейд; от 52 до 73 баллов – 3-й грейд; 

от 74 до 86 баллов – 4-й грейд; от 87 до 100 баллов – 5-й грейд. 

Предположим, что минимальный тарифный оклад 1 грейда составит 360,00 

рублей. Далее устанавливается вилка доходов в 1-м грейде, в грейде 

предусматривается вилка доходов в размере 30–75% [1]. Разместим полученные 

данные в таблицу 1. 

Таблица 1 – Система тарифных окладов, построенной на основе оценки 

сложности труда и грейдирования 

Грейд 

Вилка тарифных окладов, 

рублей 
Пересе-

чение, 

% 

Значения тарифных окладов, рублей 

минимум максимум % 
1-я 

ступень 

2-я 

ступень 

3-я 

ступень 

4-я 

ступень 

5-я 

ступень 

1 360,00 594,00 165 – 360,00 414,00 476,10 547,50 594,00 

2 460,00 759,00 165 29 460,00 529,00 608,40 699,60 759,00 

3 589,00 971,90 165 29 589,00 677,40 779,00 895,90 971,90 

4 754,00 1206,40 160 29 754,00 867,10 997,20 1146,80 1206,40 

5 966,00 1545,60 160 25 966,00 1110,90 1277,50 1469,10 1545,60 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе литературных 

источников[1] 
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Первичное увеличение тарифного оклада уместно производить через год 

после введения системы оплаты труда на основе грейдов. Внутри каждого грейда 

учтено пять ступеней. Новому сотруднику присваивается первая ступень. 

Работник может накапливать баллы и перемещаться с одной ступени на другую 

внутри грейда, тем самым увеличивая свою заработную плату. Открытая система 

оплаты труда на основе грейдов даст сотруднику предприятия увидеть, как 

изменится доход при разных вариациях продвижения по карьере. 

В результате проведенного анализа отметим, что система грейдов 

преобразует систему зачисления зарплаты на основе тарифной сетки в гибкую и 

приводит в порядок неуравновешенность заработной платы на предприятии. При 

таких условиях изменяется эффективность фонда оплаты труда от 10 до 30% и 

убирается непродуктивность из-за выявления совпадений повторяющихся 

функций. В новой системе оплаты труда будут предусмотрены факторы, как, 

например, профессиональные качества, уровень лидерства, цена ошибки, усилия. 

Благодаря введению системы представятся взору целостные правила взаимосвязи 

между квалификацией и должностным окладом работников, это приведет к 

побуждению действий у работников для повышения квалификации.  
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СЕКЦІЯ 2 

ДЕРЖАВА ТА СУСПІЛЬСТВО 
 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СПЕЦІАЛЬНИХ 

ЮРИДИЧНИХ ЗАСОБІВ І ФОРМА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ 

ВІДНОСИН 

Мельник О.Ю., студент 6 курсу, спеціальності 081 «Право» 
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

Науковий керівник – к. ю. н., доцент Оксьом І.Г. 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

 

Правове регулювання – це цілеспрямований вплив права на суспільні 

відносин і поведінку осіб з метою їхнього упорядкування за допомогою системи 

спеціальних юридичних (правових) засобів [1]. 

В юридичні енциклопедії поняття «правове регулювання» трактується як 

здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на 

суспільні відносини з метою їхнього упорядкування, закріплення, охорони і 

розвитку, а також вплив на поведінку та свідомість громадян шляхом 

проголошення їхніх прав та обов’язків, встановлення певних дозволів та заборон, 

затвердження певних правових актів тощо [2]. 

У словнику термінів з правознавства цей термін розглядається як форма 

регулювання суспільних відносин, що забезпечує відповідність поведінки їхніх 

учасників вимогам і дозволам, які містяться у нормах права [3]. Механізм 

правового регулювання містить такі елементи, як правові норми, правові 

відносини, правову відповідальність, правову свідомість та ін. Позитивна реакція 

на вимоги й дозволи утворює правомірну поведінку суб’єктів суспільних 

відносин. Поведінка, що відхиляється від установлених норм, утворює 

правопорушення.  

Предметом правового регулювання є певна сфера суспільних відносин, на 

яку звернено правове регулювання. До сфери правового регулювання належать 

відносини, що мають такі ознаки: відображають як індивідуальні інтереси членів 

суспільства, так і загальні інтереси суспільства загалом; реалізують взаємні 

інтереси всіх їхніх учасників, кожен з яких певною мірою поступається власними 

інтересами для задоволення інтересів інших учасників; потребують дотримання 

певних правил поведінки, обов’язковість яких підкріплена силою держави.  

Правове регулювання може здійснюватись із застосуванням двох основних 

методів: диспозитивного та імперативного. 

Диспозитивний метод побудований на координації взаємних інтересів 

сторін і застосовується для регулювання відносин рівноправних суб’єктів, які 

задовольняють власні потреби, вступаючи в ці відносини добровільно за 

взаємною згодою. Цей метод застосовується переважно у приватно-правових 

галузях (цивільне і сімейне право).  

Імперативний метод застосовується для регулювання відносин субординації 

між суб’єктами, один з яких наділений державно-владними повноваженнями, а 
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інший повинен підпорядковуватись його розпорядженням, в яких пріоритет 

надається загальнонаціональному публічному інтересу. Цей метод 

використовується переважно в публічно-правових галузях (конституційне, 

адміністративне, кримінальне право) і в разі застосування юридичної 

відповідальності.  

При регулюванні відносин сторін може застосовуватись і неосновний метод, 

до якого належать заохочувальний, рекомендаційний, переконання і примусу, 

дозволу, зобов’язання і заборони. За їхньої різноманітності і відносній 

самостійності зазначені методи тісно взаємозалежні і, як правило, 

використовуються в поєднанні. Так, в адміністративному і комерційному праві 

діє метод субординації і владного наказу. Методи заохочення властиві трудовому 

праву, де діють різні преміальні системи, спрямовані на стимулювання інтересу 

до підвищення ефективності праці, кваліфікації тощо. Метод автономії і рівності 

сторін типовий для процесуальних галузей права, де позивач, відповідач і всі інші 

учасники судового процесу перебувають в однаковому процесуальному 

становищі.  

Рівністю суб’єктів вирізняються також цивільні відносини. У 

сільськогосподарському праві застосовують метод рекомендацій.  

У теорії права розрізняють три основні способи правового регулювання: 

уповноваження, зобов’язання і заборону [1]: 

- уповноваження – це спосіб правового регулювання, який передбачає 

надання суб’єкту права здійснювати певні дії;  

- зобов’язання – це спосіб правового регулювання, який передбачає 

обов’язок суб’єкта виконувати певні активні дії; 

- заборона – це спосіб правового регулювання, який передбачає обов’язок 

утримуватись від заборонених дій.  

В залежності від того, що покладено в основу регулювання – дозвіл чи 

заборона, розрізняють два типи правового регулювання: загальний дозвіл і 

спеціальний дозвіл [1]. 

Загальний дозвіл – це тип правового регулювання, який здійснюється за 

формулою «дозволено все, що прямо не заборонено». Цьому типу правового 

регулювання притаманна наявність чітко сформульованих заборон, яких зазвичай 

небагато, а обсяг дозволеного не визначений. Цей тип правового регулювання 

сприяє або принаймні не заважає вияву ініціативності й активності.  

Спеціальний дозвіл – це тип правового регулювання, якому притаманна 

формула «дозволено лише те, що прямо визначено законом» або «заборонено все, 

крім того, що прямо визначено законом». Це означає, що учасник правових 

відносин може виконувати лише ті дії, що прямо дозволені законом, а всі інші 

заборонені. Формулюється конкретне звільнення від заборони, тобто робиться 

виняток із загальної заборони.  

Якщо за першою формулою особа має можливість вибору з усіх дозволених 

законом видів поведінки, то за другою формулою правове регулювання 

здійснюється з метою чіткого впорядкування суспільних відносин, у яких 

реалізуються загальні інтереси, а також з метою реалізації принципів законності, 
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застосування заходів державного примусу, юридичної відповідальності.  

Процес правового регулювання здійснюється поетапно, послідовно і 

подыляэться на стадії правового регулювання. До них належать: правова 

регламентація суспільних відносин (правотворчість); настання умов, 

передбачених нормою права; конкретизація прав і обов’язків суб’єктів у правових 

відносинах; фактична реалізація правових норм у формі використання, 

дотримання і виконання.  
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В современном обществе остро стоит вопрос повышения надѐжности и 

эффективности контроля качества образования. Для решения данного вопроса 

разрабатываются и апробируются различные системы педагогического 

мониторинга, построенные преимущественно на нормативном тестовом контроле 

знаний обучающихся. Тестовые технологии прочно укрепились в международной 

образовательной практике как инструмент для объективной оценки знаний. 

Педагогическое тестирование – это измерение (формализованное 

оценивание) в образовательных целях компетентности обучающихся с помощью 

педагогических тестов (тестовых технологий), завершающееся количественной 

оценкой на основе шкал и норм [1, с. 107]. 

Под тестом обычно понимается достаточно краткое, строго 

стандартизированное испытание, которое позволяет количественно выразить 

результат и, следовательно, дает возможность осуществить его математическую 

обработку [2, с. 94]. 

Под дидактическим тестом понимается тест, целью которого является 

формирование соответствующих знаний, умений и навыков, а также определение 

уровня их усвоения [3, с. 23]. 

Педагогическое тестирование имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. Но для эффективной реализации педагогического 
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тестирования необходимо чѐтко выполнять требования классической тестовой 

теории, а именно: надѐжность, валидность и эффективность тестового контроля 

знаний обучающихся. Сегодня разработано множество программ для разработки 

педагогических тестов, так что современному преподавателю достаточно сложно 

выбрать наиболее эффективную программную среду.  

В УО «Могилѐвский институт МВД» (Беларусь) для контроля знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в деятельности ОВД» применяется 

педагогическое тестирование с помощью программы My Test. Программа состоит 

из трех модулей: Модуль тестирования, редактор тестов и журнал тестирования, 

при необходимости у переподавателя есть возможность изменить содержание 

тестов и установить индивидуальные параметры тестирования. Педагогические 

тесты могут быть запущены как в автономном режиме, так и в режиме локальной 

сети, в этом случае результаты тестирования поступят на рабочий стол 

преподавателя. При наличии компьютерной сети у преподавателя имеются 

следующие возможности:  

 организовать централизированный сбор и обработку результатов 

тестирования;  

 организовать раздачу тестов курсантам через сеть; раздавать можно сразу 

несколько разных тестов; 

 непосредственно следить за процессом тестирования. 

Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или 

превышение которого снижает качественные показатели теста. MyTestX имеет 

хорошую степень защиты, как тестовых заданий, так и результатов. Благодаря 

тому, что для теста можно задать несколько различных паролей (для открытия, 

редактирования, тестирования), испортить (отредактировать) тест лицам не 

имеющим на это право становится практически не возможно, плюс ко всему, не 

возможно украсть ключи (правильные ответы) к тестовым заданиям. Так как 

результаты тестирования могут сохранятся в защищенный файл, который не 

возможно отредактировать, то оценки учащихся всегда объективны и не зависят 

от лояльности тестолога. Ввиду того, что результаты тестирования могут 

сохранятся как на локальном ПК, так и параллельно на компьютер тестолога, 

вероятность потери результатов сводится к 0%. 

При запуске теста курсант должен ввести свою фамилию, имя, номер 

взвода. На первой странице курсант может просмотреть критеррии оценивания 

данного теста и количество заданий в тесте. В тестовых заданиях использованы 

пять типов заданий: одиночный выбор, выбор места на изображении, 

установление соответствия, множественный выбор, ручной ввод текста. Во время 

тестирования курсант может наблюдать затраченное время на тестирование, 

предполагаемую отметку. В конце теста курсант видит отметку, полученную за 

тест; процент результативности, количество правильных и неправильных ответов. 

Таким образом, программный тестовый контроль имеет важное 

образовательное и развивающее значение, способствуя всестороннему изучению 

материала, расширению, углублению и совершенствованию знаний, развитию 

познавательных интересов курсантов.  
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Рисунок 1 – Тест для контроля знаний, результат 
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В основе реформирования государственного управления в России лежат 

новые инициативы государственного управления и идеи рациональной 

бюрократии. С одной стороны настоятельно призывают ограничить 

административную свободу, как исполнительных органов, так и отдельных лиц 

чиновники с очень подробными и узкими правилами. Большое внимание в 

настоящее время уделяется разработке различных документов, содержащих такие 
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правила, например, административный регламент и описания работы. 

С другой стороны, было предложено много НПМ-мер, направленных на 

повышение эффективности работы государственных органов, а так же внедрять 

стимулы для государственных служащих, например, повысить заработные платы. 

В России уже давно предпринимаются попытки осуществить реформу 

государственного управления. В 1992 году была принята первая попытка 

разработки правовых основ гражданской службы в ходе разработки проекта 

Конституции Российской Федерации. Позже, в 1995 году вступил в силу ФЗ «Об 

основах государственной службы в Российской Федерации». Принятие этого 

закона стало большим шагом на пути к созданию в России государственной 

службы, основанной на заслугах. В целях расширения положений Федерального 

закона был принят ряд очень важных нормативных актов, которые затрагивают 

различные вопросы систем государственного управления [3].  

Позже начали появляться реформы государственного управления. 

В конце 2005 года была первая реформа, которая была основана на 

разработке и принятии нормативно-правовых актов, а также отмены избыточных 

и дублирующих функции органов исполнительной власти [1]. 

Вторая реформа была проведена в 2006 году. Она включает в себя передачу 

ряда государственных функций саморегулируемым организациям; перевод 

государственных органов с федерального на региональный уровень; разработка 

нормативной базы для применения процедур управления по результатам; 

разработка нормативных актов для совершенствования контроля и надзора 

процесса закупок для государственных нужд. 

Третья реформа была в 2007 году, в нее входит изучение ликвидации и 

приватизации избыточных государственных функций, разработка и внедрение 

большинства административных регламентов в федеральных и региональных 

органах исполнительной власти. 

В 2008 году была принята четвертая реформа, которая рассматривает 

обеспечение широкого внедрения успешного опыта государственного управления 

на региональном уровне; развитие форм участия гражданского общества в 

разработке и принятии решений органов исполнительной власти, мониторинг 

мероприятий административной реформы. 

Пятая реформа – 2009 год. В этом году начали создаваться центры, у 

которых много функций, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги на территориях субъектов Российской Федерации; происходит переход 

федеральных органов исполнительной власти на оказание государственных услуг 

в электронном виде с использованием общероссийского государственного 

информационного центра. 

Для того, чтобы решить задачи реформ, начали появляться мероприятия по 

следующим разделам: по регламентации; по стандартизации; по управлению 

результатами; по повышению эффективности взаимодействия общества с 

государством; по оптимизации функций в органах исполнительной власти; по 

противодействию коррупции; по модернизации системы информационного 

обеспечения органов и исполнительной власти; по обеспечению мониторинга 
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административной реформы [2]. 

Российские власти на сегодняшний день уже начали свою реализацию по 

масштабному программированию реструктуризации и реформированию системы 

государственно управления и государственной службы. Данная программа 

является основной частью комплекса мероприятий, направленных на создание 

сильного государства. Эта реформа подразумевает: 

1) реально, быстро и неуклонно повысить эффективность государственного 

управления, причем на всех уровнях; 

2) создать независимое и профессиональное государственное управление и 

центральную государственную службу, штат которых комплектуется на основе 

квалификации и деловых качеств сотрудников; 

3) повысить качества обслуживания и создать системы государственного 

управления, ориентированной на конечного потребителя услуг; 

4) усовершенствовать взаимодействия между правительственными 

чиновниками и частным сектором (устранение административных барьеров). 

Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы реформа 

государственного управления была успешной, необходимо, чтобы большое 

количество целевых показателей группы поддерживали и принимали изменения и 

необходимость их осуществления. Важным аспектом реформы государственного 

управления является управление реформами во время их проведения, а так же 

обязательность стимулирования органов власти. 
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Одним із ефективних інструментів підвищення якісного аспекту надання 

державних послуг є консалтинг як засіб мінімізації негативного впливу на 

здійснення діалогу та взаємозв’язків у підсистемі «держава-громадянин». Тому в 
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останні роки консультування, в основному залучення внутрішніх консультантів, 

не лише запроваджується в органи публічного управління, а стає їх 

функціональним обов’язком, окремою сферою діяльності. 

Проте розвиток цього процесу в Україні характеризується досить 

повільними темпами як масштабів його впровадження, так і самого розвитку 

кадрового консалтингу. Причини цієї проблеми спричинені браком бюджетних 

коштів на консультування, недостатністю знань основ консультаційного процесу, 

неспроможністю (чи небажанням) визначення державним органом, що саме 

потребує змін, недостатністю законодавчого забезпечення консультативної 

функції органів державної влади.  

Кадровий HR - (Human Resources) консалтинг займається питаннями 

розробки рішень з добору співробітників, контролю кадрового складу, системи 

оплати праці, підвищення кваліфікації й управління кадрами, охорони праці і 

психологічного клімату в колективі. Головне завдання HR-консалтингу – 

сприяння оптимізації процесу залучення й використання такого ключового для 

будь-якої організації ресурсу, як людський. 

У процесі діяльності суб’єктів господарювання виникає безліч проблем, 

суттєву допомогу у вирішенні яких може надати управлінське консультування 

(менеджмент-консалтинг). Згідно з визначенням Європейської федерації 

асоціацій консультантів з економіки та управління (ФЕАКО), менеджмент-

консалтинг полягає в наданні незалежних порад і допомоги з питань управління, 

включно зі з’ясуванням та оцінкою проблем і (або) можливостей, 

рекомендуванням відповідних заходів і допомогою в їхній реалізації. 

Як відомо, персонал - головний ресурс будь-якої компанії чи організації і 

необхідно вміти ефективно його використовувати. Основний критерій оцінки 

ефективності персоналу - рівень продуктивності. За даними компанії McKinsey, 

продуктивність праці в Україні становить 28% продуктивності праці в США.  

Можливим є виділення саме кадрового консалтингу у зв’язку з 

підвищенням ролі людського фактора і в приватному секторі, і в державних 

структурах, зокрема зростанням ролі працівників, які здатні генерувати і 

впроваджувати у життя інноваційні ідеї, грамотно організовувати і управляти 

процесами. 

На сучасному етапі розвитку суспільства ринок HR - консалтингу 

характеризується своєю багатоаспектністю і включає в себе низку інструментів та 

сегментів (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Інструменти кадрового консалтингу 
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Одним із найпопулярніших сегментів HR – консалтингу в Україні є 

рекрутинг, тобто підбір кваліфікованих кадрів для об’єктів консультування на 

платній основі шляхом: використання власної бази даних; прямого пошуку 

(Executive Search); так званого «полювання за головами» (Headhunting). 

Крім того, все більшого розповсюдження набувають послуги аутсорсингу 

(outsourcing – букв. поза джерелом) – передача неосновних функцій сторонньому 

підряднику. Придатними для аутсорсингу є сталі функції, що не потребують 

інновацій (кадрове діловодство, розрахунок заробітної плати, оформлення 

трудових книжок, лікарняних листків, відпусток тощо). 

Як окремий професійний напрям кадровий консалтинг має на увазі надання 

допомоги у вигляді надання консультаційних кадрових послуг, які прийнято 

градіювати наступним чином (табл. 1) 

Таблиця 1 – Класифікація консультаційних кадрових послуг 

Завдання HR-відділу Послуги HR-консалтингової компанії 

Розробка політики роботи з персоналом Розробка HR-стратегії 

Організаційна побудова HR-відділу Формалізація HR-процедур (розробка 

посадових інструкцій, положень, 

організаційної структури) 

Пошук і підбір персоналу Рекрутинг 

Адаптація й введення нових співробітників 

на посаду, супроводження «старих» 

співробітників на нові для них посади 

Cтворення системи адаптації, каучинг 

персоналу 

Розробка системи мотивації персоналу Система мотивації персоналу. Формування 

соціального пакета 

Кадровий і управлінський документообіг Аутсорсинг. Функції HR-адміністрування й 

нарахування заробітної плати 

Формування і реалізація навчальних програм Розвиток і навчання персоналу 

Формування внутрішнього кадрового резерву Оцінка персоналу, моделювання компетенції 

 

Розробники кадрового консалтингу в Україні констатують, що незважаючи 

на те, що значна кількість організацій відчуває необхідність консультаційної 

допомоги з питань кадрової роботи, попит на послуги кадрового консультування 

в Україні залишається низьким. Основними причинами цього є: складна 

макроекономічна ситуація та загальне зниження ділової активності; відсутність 

культури роботи з незалежними експертами; побоювання щодо порушення 

конфіденційності; низька платоспроможність клієнтів; неспроможність оцінити 

корисність консалтингових послуг; відсутність гарантій конкретних результатів і 

позитивного ефекту від консультування; складність отримання об’єктивної 

інформації про консультаційні фірми та їх можливості. 

Однак кадровий консалтинг в Україні має свої перспективи. Варто 

зазначити, що і в приватному, і в державному секторах він перебуває на стадії 

формування і потребує більш чіткого опису процедур і процесів надання 

допомоги, більш вузької спеціалізації послуг, що можуть надаватися споживачам. 

Таким чином, кадровий консалтинг, його теоретичні та практичні напрацювання 

будуть мати надзвичайно велике значення у майбутньому. 
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Общеизвестно, что виды и система уголовных наказаний отражают 

общественные взгляды на средства борьбы с преступностью. Наряду с 

изменениями, затрагивающими социально-экономические и политически сферы 

жизни социума, происходят изменения и в системе наказаний. История содержит 

примеры эволюции ряда наказаний. Изменения в системе наказаний и взглядов на 

них характеризуются поступательным движением от физического воздействия на 

преступника, выражавшегося в членовредительстве и смертной казни, до 

выработки системы причинения ему нравственных страданий, которые 

достигаются путем лишения свободы и наложения различного рода ограничений.  

Тем не менее, до сих пор актуальным остается вопрос правомерности 

применения смертной казни в уголовном процессе. В законодательстве 

различных стран отсутствует единообразный подход к вышеназванной мере 

наказания. Так, 4 октября 1994 года Парламентская Ассамблея Совета Европы в 

рекомендации № 1246 констатировала, что смертная казнь не должна иметь место 

в общеуголовных системах цивилизованных государств. А в специальных 

заявлениях правительств почти всех стран, отменивших смертную казнь, было 

отмечено, что эта мера не соответствует современным представлениям о 

наиболее эффективных средствах борьбы с преступностью и, исходя из принципа 

гуманизма, представляется целесообразным осуществить замену смертной казни 

на пожизненное лишение свободы. Помимо этого такая замена не противоречит и 

религиозным и морально-нравственным ценностям общества.  

Однако необходимо отметить, что отмена смертной казни не является 

повсеместной. В некоторых странах наблюдаются противоположные тенденции: 

либо восстановление смертной казни, либо заметное расширение сферы ее 

применения.  

Республика Беларусь является тем государством, в котором смертная казнь 

закреплена в качестве исключительной меры наказания на законодательном 

уровне. Статьей 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г., 
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№ 275-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 18.07.2017 года) (далее – 

Уголовный кодекс) предусматривается допустимость использования 

обозначенной меры наказания в виде расстрела не за все категории совершаемых 

преступлений, а лишь «за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с 

умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах», что 

свидетельствует об избирательности в отношении назначения судом данного вида 

наказания. Также, согласно ч.2 ст.59 Уголовного кодекса, не применяется 

смертная казнь в отношении ряда лиц: 

– к несовершеннолетним, достигшим возраста уголовной ответственности и 

совершившим при этом преступление предусмотренной категории, 

– к лицам женского пола, 

– к мужчинам 65-летнего возраста (на день постановления приговора) [1]. 

Наличие подобной исключительной меры наказания в уголовном 

законодательстве Республика Беларусь не носит постоянный характер. В 

перспективе государство откажется от смертной казни как исключительной меры 

наказания, подтверждением тому являются указания на ее временный характер, 

содержащиеся в Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 года (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

24.11.1996, 17.10.2004) и уголовном законе государства в виде следующей 

формулировки, предусматривающей ее отмену – «до отмены смертной казни» [1, 

ч.1 ст.59]). 

Статистически обозначенная информация выражается через уменьшение 

количества приговоров к смертной казни в Республике Беларусь за период с 1990 

по 2016 годы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Количество приговоров к смертной казни за период 1990-

2016 гг. 

 

Таким образом, не смотря на неоднозначное отношение к смертной казни 

(одни представители социума высказываются за сохранение этого вида 

наказания, другие - категорически против), руководствуясь необходимостью 

обеспечения реальной защиты прав человека и обращаясь к нравственным 
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аспектам человеческого общежития, Республика Беларусь не отрицает право 

человека на жизнь, личную неприкосновенность, свободу. Однако, вместе с тем, 

белорусское государство прорабатывает возможность отказа от смертной казни 

через возможное совершенствование существующей системы исполнения 

наказаний. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВИЗОВОГО РЕЖИМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Парукевич А.В., студентка 5 курса 

специальности «Экономика и организация производства» 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого 
Научный руководитель – Пономаренко Елена Павловна, к.э.н, доцент  

доцент кафедры «Экономика» ГГТУ имени П. О. Сухого 

 

Первые шаги к упрощению визового режима в Республике Беларусь были 

предприняты в 2015 году: был установлен трехдневный безвизовый режим для 

посетителей Беловежской пущи. В 2016 году было также разрешено посещение 

иностранцами без виз Августовского канала. Раньше годовая белорусская виза 

стоила европейцам 150 евро, а с 2017 года стоимость была снижена до 60 евро. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января 2017 года подписал указ №8 

"Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", 

согласно которому Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 

80 стран. Благодаря введению безвизового режима Министерство спорта и 

туризма Республики Беларусь спрогнозировало увеличение потока туристов на 

20% [1]. Данный указ способствует увеличению путешествий бизнесменов, 

туристов, частных лиц, которые имеют общегражданские паспорта. Однако для 

иностранцев, которые осуществляют официальные поездки, данный указ не 

действует. Безвизовым режимом для въезда в Беларусь уже воспользовались 

более 52 тысячи туристов. Также разрабатывается вариант распространить 
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безвизовый въезд не только через Национальный аэропорт Минск. 

В октябре 2017 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 

заявил, что срок пребывания без виз могут увеличить до 30 дней: «Наша 

инициатива призвана облегчить деловые контакты между Беларусью и ЕС, 

способствовать развитию туризма. И это еще не предел: мы намерены увеличить 

срок пребывания в Беларуси без виз до 10 или даже 30 дней. Но идти к этому мы 

будем постепенно, шаг за шагом. К концу текущего года мы проанализируем 

ситуацию в этой сфере и внесем главе государства конкретные предложения, 

касающиеся расширения безвизового режима» [2].  

Также Владимир Макей после встречи в Москве с министром иностранных 

дел Российской Федерации Сергеем Лавровым сделал заявление, что до конца 

2017 года Беларусь и Россия могут подписать соглашение о взаимном признании 

виз. Данный вопрос обсуждался еще в 2014 году, российские дипломаты 

предложили создать единую визу Союзного государства для двух стран. В марте 

2015 года об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, а в 

сентябре того же года – премьер-министр Дмитрий Медведев. На границе 

Беларуси и России нет таможенного и пограничного контроля для граждан двух 

стран. Визы зарубежным гражданам каждая страна выдает самостоятельно. 

Однако для воплощения этой идеи существуют некоторые преграды: Беларусь и 

Россия имеют разные режимы въезда с другими странами мира. Например, у 

Российской Федерации упрощен визовый режим с Евросоюзом, а у Беларуси еще 

нет. Создание единой визы создаст ситуацию, что Республика Беларусь будет 

ограничена в своей визовой политике. Также следует отметить, что те 

иностранцы из 80 стран мира, которые могут посещать Беларусь по 5-дневному 

безвизовому режиму, поехать в Россию по-прежнему не смогут. Тем не менее, 

специалисты, работающие над соглашением, называют его одним из шагов 

формирования общего миграционного пространства. Кроме очевидной и 

действительно важной помощи в борьбе с нелегальной миграцией, белорусская 

сторона видит в этом и значительный рост туристического потенциала Беларуси 

и привлекательности для иностранцев. Также решаются возможные пограничные 

конфликты. 

После конфликта в 2008 году количество американских дипломатов в 

Минске значительно уменьшилось, и американское посольство стало выдавать 

визы лишь для некоторых категорий граждан. За деловой или туристической 

визами, категорий В1/В2, гражданам Беларуси приходилось ездить в посольства 

США в Риге, Таллине, Варшаве, Вильнюсе, Киеве. Также белорусы обращались 

за визами в Москву и Питер. Однако сейчас этой возможности нет, так как по 

инициативе российской стороны количество сотрудников в консульской службе в 

Москве было сокращено. В ноябре 2017 года посольство США в Минске заявило, 

что впервые за 10 лет они намерены расширить список консульских услуг в 

Минске. Теперь подавать заявки на туристические визы смогут белорусы от 50 

лет и старше. Ранее возрастное ограничение было от 70 лет. Также подать заявку 

могут те, кто подает документы на визу в первый раз, например, визы, связанные 

с программами обмена, студенческие, рабочие визы, визы для артистов и 
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выдающихся людей. Роберт Райли, поверенный в делах США в Беларуси, заявил, 

что данный указ позволит получать визы в Минске большему количеству 

граждан Беларуси. Также он отметил, что с начала 2018 года планируют выдавать 

немиграционные визы в Минске для всех жителей Беларуси [3]. 

С 2019 года в Республике Беларусь граждане будут иметь возможность 

получить сразу два паспорта. Новый биометрический паспорт будет документом 

только для выезда за границу. Однако на территории Беларуси он юридической 

силы иметь не будет, поскольку эта роль перейдет к идентификационной карте. 

Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка 

документов, которые действуют в Беларуси. Паспорт и ID-карта будут 

выдаваться гражданам Беларуси в обязательном порядке с 14 лет. Причем, 

оформляя шенгенскую визу в одном и том же посольстве, обладатель 

биометрического паспорта заплатит 35 евро, а владелец паспорта старого 

образца – 60 евро. Павел Хрищеновича, временно исполняющий обязанности по 

должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции 

МВД, заявил: «В биометрический паспорт может вклеиваться биометрическая 

виза, в которую тоже вживлен микрочип. Такие визы уже существуют в 

Евросоюзе, но вклеиваются они только в биометрические паспорта. Сам такой 

чип стоит недорого – так сказать, еврокопейки» [4]. При необходимости можно 

будет оформить второй биометрический паспорт. Это несомненно является 

плюсом, так как некоторые страны негативно относятся к туристу, посетившему 

недружественные к стране въезда государства, вплоть до отказа во въезде. 

Например, при въезде в Иран может быть отказано человеку, который имеет в 

паспорте отметки о посещении Израиля. Имея второй паспорт, можно не 

афишировать факт этих посещений при въезде в такие страны. Таким образом, 

данная система может упростить и ускорить как прохождение границы, так и 

получение визы в посольстве. И снижение цен на визы ЕС, которые все так ждут, 

становится куда более вероятным. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Можаев А.С., студент 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины» 
Научный руководитель – Усова Елена Ивановна 

 

Законодатель Республики Беларусь выделил в отдельный вид 

административные правонарушения против общественного порядка и 

общественной нравственности, закрепив их в главе 17 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). Данная глава 

содержит 14 статей: 

- мелкое хулиганство (ст. 17.1); 

- стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не 

предназначенном для стрельбы (ст. 17.2); 

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном 

месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии 

опьянения (ст. 17.3); 

- вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 

17.4); 

- занятие проституцией (ст. 17.5); 

- заведомо ложное сообщение (ст. 17.6); 

- распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и 

жестокости (ст. 17.8); 

- курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах (ст. 17.9); 

- пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) 

распространение нацистской символики или атрибутики (ст. 17.10); 

- распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной 

продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или 

пропагандирующей такую деятельность (ст. 17.11); 

- допуск на ночные дискотеки, в культурно-развлекательные (ночные) 

клубы несовершеннолетних (ст. 17.12); 

- неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению 

сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища (ст. 17.13); 

- незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных 

материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ 

(ст. 17.14); 

- непринятие мер по недопущению потребления и распространения 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (ст. 17.15). 

Родовым объектом рассматриваемых правонарушений является 

совокупность близких между собой общественных отношений, составляющих 

содержание общественного порядка и общественной нравственности.  

С объективной стороны практически все составы данной группы 

совершаются путем действий («мелкое хулиганство» ст. 17.1; «занятие 
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проституцией» ст. 17.5; «заведомо ложное сообщение» ст. 17.6 и т.д.); 

отдельные – путем бездействия («неисполнение обязанностей по сопровождению 

или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне 

жилища» ст. 17.13, «непринятие мер по недопущению потребления 

и распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» 

ст. 17.15). 

Состав субъектов данных составов административных правонарушений 

различный. Так, субъектом таких правонарушений как стрельба из 

огнестрельного оружия в населенном пункте или месте, не предназначенном для 

стрельбы (ст. 17.2), распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в 

состоянии опьянения (ст. 17.2), курение (потребление) табачных изделий в 

запрещенных местах (17.9), занятие проституцией (ст. 17.5) и др. является 

физическое лицо, достигшее 16 лет. Согласно ст. 4.3 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, субъектом мелкого 

хулиганства может быть физическое лицо, достигшее 14 лет. Для таких 

правонарушений как появление на работе в состоянии опьянения (ч. 2, 5 ст. 17.3) 

и неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению 

сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища (ст. 17.13) 

характерен специальный субъект (это лицо, которое, помимо общих признаков 

субъекта правонарушения, обладает также дополнительными признаками, 

необходимыми для привлечения его к административной ответственности за 

конкретное совершѐнное правонарушение) – соответственно работник 

организации и родители (лица, их заменяющие).  

Ряд правонарушений, предусмотренных главой 17 КоАП, совершают 

юридические лица и индивидуальные предприниматели: распространение 

произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости (ст. 17.8); 

пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) 

распространение нацистской символики или атрибутики (ст. 17.10); 

распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной 

продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или 

пропагандирующей такую деятельность (ст. 17.11); допуск на ночные дискотеки, 

в культурно-развлекательные (ночные) клубы несовершеннолетних (ст. 17.12); 

незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов 

о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ (ст. 17.14); 

непринятие мер по недопущению потребления и распространения наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов (ст. 17.15). 

Субъективная сторона большинства составов рассматриваемой главы 

характеризуется наличием прямого умысла (мелкое хулиганство (ст. 17.1); 

вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 17.4); 

занятие проституцией (ст. 17.5); распитие алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива в общественном месте (ч.1 ст. 17.3); заведомо ложное 

сообщение (ст.17.6); распространение произведений, пропагандирующих культ 
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насилия и жестокости (ст.17.8); пропаганда и (или) публичное демонстрирование, 

изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики 

(ст.17.10); распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной 

продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или 

пропагандирующей такую деятельность (ст. 17.11) и др.). Остальные 

правонарушения совершаются как с умыслом, так и с неосторожностью 

(появление в общественном месте в состоянии опьянения (ч.1 ст.17.2), появление 

на работе в состоянии опьянения (ч.2 ст.17.3), курение (потребление) табачных 

изделий в запрещенных местах (ст.17.9), неисполнение обязанностей по 

сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное 

время вне жилища (ст.17.13) и др.). 

Административными правонарушениями против общественного порядка 

являются составы, предусмотренные статьями 17.1, 17.2, 17.6, 17.8, 17.9, 17.10, 

17.11, 17.14 КоАП.  

Административными правонарушениями против общественной 

нравственности являются деяния, предусмотренные ст.17.3, 17.4, 17.5, 17.12, 

17.13, 17.15 КоАП. 

Таким образом, административные правонарушения, предусмотренные 

главой 17 КоАП, причиняют вред или создают угрозу причинения такого вреда 

общественному порядку и общественной нравственности. В связи с тем, что глава 

17 КоАП предусматривает два родовых объекта, которым причиняется вред 

административными правонарушениями, представляется возможным разделение 

всех административных правонарушений данной главы на две группы: 

административные правонарушения против общественного порядка и 

административные правонарушения против общественной нравственности. 

 

 

 

ПОНЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА» В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 
Савостьянова И.В., студентка 

Гомельский государственный Университет имени Ф. Скорины 

Научный руководитель – Л.Е. Можаева 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие налоговой 

системы является одной из наиболее актуальных проблем теории и практики 

реформирования национальной экономики в современном государстве. В 

настоящее время особое значение в государстве имеют налоги, сборы (пошлины), 

так как в условиях рыночных отношений, особенно в кризисный период 

налоговая система является одним из важных регуляторов экономики, основой 

государственного регулирования экономики. Одними из основополагающих 

элементов налоговой системы государства являются республиканские налоги и 

сборы (пошлины). С помощью взимания налогов, сборов, пошлин государство 

воздействует на достижение равновесного объема национального производства, 

экономической стабильности. В этой сфере государство предпринимает 
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необходимые меры, однако существуют и некоторые проблемы. Сейчас им 

уделяется особое внимание. 

В период существования СССР во всех советских республиках 

государственная пошлина регулировалась Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «О государственной пошлине» от 10 апреля 1942 года. Данный 

Указ утратил силу в 1979 году приложением к Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июня 1979 N 352-X «О государственной пошлине». Он был 

утвержден Законом СССР от 30 ноября 1979 года.  

После распада СССР и обретения независимости государства-участники 

СНГ приняли национальные нормативные правовые акты, регулирующие 

взимание государственной пошлины. К примеру, в Республике Беларусь этим 

нормативным актом стал Закон Республики Беларусь «О государственной 

пошлине» 1992 года, который утратил силу в связи с принятием Особенной части 

Налогового кодекса Республики Беларусь 2009 года.  

В настоящее время почти во всех странах СНГ законодательно закреплено 

четкое определение государственной пошлины. Однако, в Республике Беларусь, 

также как и в Республике Украина, законодательство не дает определения 

государственной пошлины и определяет его тождественно сбору, хотя данные 

понятия различны. В Республике Беларусь государственная пошлина действует 

на всей территории страны и взимается за совершение юридически значимых 

действий либо за выдачу юридически значимых документов от имени Республики 

Беларусь или по ее поручению, например, таких как подача исков в суд, 

государственная регистрация и другое.  

В Российской Федерации в статье 333.16 Налогового кодекса Российской 

Федерации от 19 июля 2000 г. дается понятное определение государственной 

пошлины. Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 

о плательщиках, при их обращении в государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые 

уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за 

совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, 

предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации. 

В Азербайджанской Республике в соответствии со статьей 1 закона от 4 

декабря 2003 г. № 223-IIГ «О государственной пошлине» государственная 

пошлина – это обязательный платеж, взимаемый в установленных настоящим 

Законом случаях и порядке в государственный бюджет за услуги, оказанные 

государственными органами учреждениям, организациям и физическим лицам, и 

юридические действия. В Кыргызской Республике статья 1 закона от 15 августа 

2007 года №153 «О государственной пошлине» дает следующее определение 

государственной пошлины: государственная пошлина – денежный сбор, 

взимаемый соответствующими государственными органами – судом, 

государственными нотариусами и иными специально уполномоченными 
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органами, а также частными нотариусами, при выполнении ими определенных 

действий и выдаче документов, имеющих юридическое значение. 

Государственная пошлина в Республике Армения в соответствии со статьей 

2 Закона от 10 января 1998 года №ЗР-186 «О государственной пошлине» - это 

установленный законом обязательный сбор за установленные настоящим 

Законом услуги или действия, обусловленные осуществлением полномочий 

государственных органов, уплачиваемый в государственный бюджет Республики 

Армения и (или) муниципальные бюджеты физическими и юридическими 

лицами, предприятиями, не имеющими статуса юридического лица. В Республике 

Молдова в соответствии со статьей 1 Закона от 3 декабря 1992 года №1216-XII 

«О государственной пошлине» государственная пошлина - это денежная сумма, 

взимаемая специально уполномоченными на то государственными органами с 

физических и юридических лиц, в интересах которых совершены действия или 

которым выданы документы, имеющие юридическое значение.  

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Таджикистан от 28 февраля 

2004 года «О государственной пошлине» государственная пошлина - 

обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий 

либо выдачу документов уполномоченными на то органами в Республике 

Таджикистан. В Республике Казахстан в соответствии со статьей 532 Налогового 

кодекса государственная пошлина - обязательный платеж, взимаемый за 

совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов 

уполномоченными государственными органами или должностными лицами. В 

Республике Узбекистан в соответствии со статьей 326 Налогового кодекса 

государственная пошлина – обязательный платеж, взимаемый за совершение 

юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными 

на то учреждениями и (или) должностными лицами.  

Таким образом, в настоящее время в большинстве стран СНГ дается четкое 

определение государственной пошлины. Однако, как и ранее, в законодательстве 

Республики Беларусь отсутствует определение государственной пошлины. 

Взимание государственной пошлины прямо связано с правом по своей воле 

обратиться к государственным органам за получением какой-либо услуги 

правового характера. Эти услуги являются возмездными и предоставляются 

только от имени государства и по его поручению. В связи с этим следует 

дополнить статью 6 Налогового кодекса Республики Беларусь пунктом 21 

определением государственной пошлины: «Государственная пошлина – 

установленный законодательством обязательный и действующий на всей 

территории Республики Беларусь платеж, взимаемый соответствующими 

государственными органами – судом и иными специально уполномоченными 

органами, а также нотариусами с лиц, указанных в статье 248 Налогового 

кодекса, за совершение уполномоченными государственными органами услуг, 

при обращении в суд, государственной регистрации и в иных случаях, 

предусмотренных статьей 249 Налогового кодекса Республики Беларусь». 

Кроме того, в Республике Украина следует внести положения о 

государственной пошлине, которая на сегодняшний день регулируется Декретом 

file:///C:\pages\GetAct.aspx%3flact_id=2300981&ONDATE=01.01.2014%2000%232301435
file:///C:\pages\GetAct.aspx%3flact_id=2300981&ONDATE=01.01.2014%2000%232301435
file:///C:\pages\GetAct.aspx%3flact_id=2300981&ONDATE=01.01.2014%2000%232301435
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Кабинета Министров Республики Украина от 21.01.1993 года № 7 – 93, в 

Налоговый Кодекс Республики Украина, поскольку отдельные нормативные 

правовые акты, регулирующие взимание государственной пошлины, существуют 

только в тех государствах, в которых отсутствует кодифицированный 

нормативный правовой акт – Налоговый кодекс. 

 

 

 

КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
Альферович А.В., студентка 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

Научный руководитель– Можаева Людмила Евгеньевна 

 

Адам Смит является одним из основоположников современной 

экономической теории. Он внес большой вклад в построение современных 

налоговых систем. Его труды стали классикой, а в работе «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» выработаны принципы построения 

налоговой политики, которые стали основой построения налоговой системы 

большинства стран. Остановимся кратко на характеристике данных принципов и 

их закреплении в налоговом законодательстве Республики Беларусь и Украины. 

Первый принцип, разработанный А.Смитом, - принцип справедливости. 

Содержание данного принципа состоит в том, что каждый должен участвовать в 

поддержке государства соразмерно своему доходу, который он получает под 

охраной государства.  

Белорусское законодательство прямо не закрепляет данный принцип. 

Вместе с тем, налогообложение в Республике Беларусь основывается на 

признании всеобщности и равенства (часть 3 статьи 2 Налогового кодекса 

Республики Беларусь). Данная формулировка основывается на положениях 

статьи 56 Конституции Республики Беларусь: «граждане Республики Беларусь 

обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем 

уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей», а также статьи 2 

Конституции Республики Беларусь: «все равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов». Однако из 

этого принципа существует исключение, которое закреплено в части 5 статьи 2 

Налогового кодекса Республики Беларусь: «допускается установление особых 

видов пошлин согласно актам, составляющим право Евразийского 

экономического союза, либо дифференцированных ставок таможенных пошлин в 

зависимости от страны происхождения товаров в соответствии с настоящим 

Кодексом и актами, составляющими право Евразийского экономического союза».  

Таким образом, с помощью закрепления принципа всеобщности и равенства 

налогообложения можно говорить в том числе и о справедливости налоговой 

системы. 

Принцип справедливости в украинском законодательстве вытекает из 

закрепленных в Налоговом кодексе Республики Украина принципах всеобщности 
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и равенства налогообложения. Понятие «всеобщность налогообложения» 

содержится в статье 4.1.1: «всеобщность налогообложения - каждое лицо обязано 

уплачивать установленные настоящим Кодексом, законами по вопросам 

таможенного дела налоги и сборы, плательщиком которых она является согласно 

положениям этого Кодекса», а понятие «равенства плательщиков» в статье 4.1.2 

«равенство всех плательщиков перед законом, недопущение любых проявлений 

налоговой дискриминации - обеспечение одинакового подхода ко всем 

налогоплательщикам независимо от социальной, расовой, национальной, 

религиозной принадлежности, формы собственности юридического лица, 

гражданства физического лица, места происхождения капитала». 

В качестве второго принципа налоговой системы А.Смит выделяет принцип 

определенности. Согласно данному принципу налог должен быть точно 

определен, а не произволен. Время его уплаты, способ и размер уплачиваемого 

налога должны быть ясны и известны как самому плательщику, так и всякому 

другому.  

Принцип определенности закреплен и в законодательстве Республики 

Беларусь. Он содержится в части 5 статьи 6 Налогового кодекса Республики 

Беларусь: «налог считается установленным в случае, когда определены 

плательщики и следующие элементы налогообложения: объект налогообложения; 

налоговая база; налоговый период; налоговая ставка (ставки); порядок 

исчисления; порядок и сроки уплаты».  

Согласно части 1 статьи 36 Налогового кодекса Республики Беларусь 

налоговым обязательством признается обязанность плательщика (иного 

обязанного лица) при наличии обстоятельств, установленных настоящим 

Кодексом, таможенным законодательством Таможенного союза и (или) актами 

Президента Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» либо решениями местных Советов 

депутатов (в отношении местных налогов и сборов), уплатить определенный 

налог, сбор (пошлину). 

Принцип определенности прямо установлен и в Налоговом кодексе 

Республики Украина в ст. 4.1.11: «единый подход к установлению налогов и 

сборов – определение на законодательном уровне всех обязательных элементов 

налога». Обязательные элементы налога закреплены в статье 7.1 Налогового 

кодекса Республики Украины: «При установлении налога обязательно 

определяются следующие элементы: 

7.1.1. налогоплательщики; 

7.1.2. объект налогообложения; 

7.1.3. база налогообложения; 

7.1.4. ставка налога; 

7.1.5. порядок исчисления налога; 

7.1.6. налоговый период; 

7.1.7. срок и порядок уплаты налога; 

7.1.8. срок и порядок представления отчетности об исчислении и уплате 

налога». 
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Следующим принципом налоговой системы А.Смит выделяет принцип 

удобства. Согласно данному принципу налог должен взиматься в такое время и 

таким способом, которые представляют наибольшее удобства для плательщиков, 

т.е. существует необходимость устранения формальностей и упрощение акта 

уплаты налогов. 

Данный принцип прямо не установлен в законодательстве нашей страны, 

однако на нем базируется налоговая система. Согласно этому принципу 

наилучшими являются налоги на потребление, когда уплата налога 

осуществляется одновременно с покупкой товара. Примером такого налога 

является налог на добавленную стоимость. 

Что касается налоговой системы Украины, то этот принцип прямо 

закреплен в статье 4.1.10 Налогового кодекса: «равномерность и удобство 

уплаты - установление сроков уплаты налогов и сборов, исходя из необходимости 

обеспечения своевременного поступления средств в бюджеты для осуществления 

расходов бюджета и удобства их уплаты плательщиками». 

Четвертым принципом налоговой системы является принцип 

экономичности, т.е. в бюджет должна поступать сумма, соразмерная той, 

которую платит налогоплательщик, т.е. сбор налогов должен производиться при 

минимальных издержках. 

Это принцип не предусматривается в законодательстве Республики 

Беларусь. Зачастую налоговые органы тратят намного больше усилий и средств 

по выявлению объектов налогообложения, исчислению налога, извещению 

граждан и контролю, а также взысканию в судебном порядке мизерных сумм. 

Украинское законодательство предусмотрело эту проблему и закрепило данный 

принцип в Налоговом кодексе: «экономичность налогообложения - установление 

налогов и сборов, объем поступлений от уплаты которых в бюджет значительно 

превышает расходы на их администрирование» (статья 4.1.7). 

Таким образом, идеи А. Смита являются базой построения налоговой 

системы государства. Несмотря на то, что они были разработана в XX в., они 

остаются актуальными на данный момент. На примере Украины можно увидеть, 

что она переняла и закрепила данные принципы. Налоговое законодательство 

Республики Беларусь также базируется на этих принципах. Вместе с тем, 

Республике Беларусь следовало бы закрепить в Налоговом кодексе принцип 

экономичности для наилучшего функционирования экономики. 

 

 

 

КАЛЕЙДОСКОП ПОГЛЯДІВ НА СУДОВУ РЕФОРМА  

УКРАЇНИ 
Гречана Т. А., студентки 2 курсу 

Маріупольський колледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

Науковийкерівник – викладач ІІ категорії Лузан Аліна Володимирівна 

 

В будь-якому суспільстві неминуче виникають правові конфлікти, які на 

відміну від соціальних не так просто вирішити. Судова гілка влади, яка має бути 
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незалежною та підкорюватися лише закону виходячи з концепції природних прав 

людини виступає єдиним юрисдикційним органом. Що вправі відновлювати 

порушені інтереси та захищати суб’єктивні права всіх учасників правовідносин. 

Від ступеня якості здійснення правосуддя в окремо взятій державі залежить сам 

факт гарантування конституційних, майнових та немайнових прав та інтересів як 

фізичних та юридичних осіб, так і держави й громадянського суспільства в 

цілому. На сьогодні в суспільстві домінує думка про неефективність всієї системи 

правосуддя, хоча на наш погляд більшість людей, які її підтримують навіть 

ніколи не зверталися до суду за захистом своїх прав, і знаходяться під впливом 

неосвідченної більшості. Тому актуальність і мета даного дослідження полягає у 

висвітленні питань, що стосуються судової реформи та аналізі її плюсів та мінусів 

ґрунтуючись на думках провідних спеціалістів з права, адвокатів. 

Правозахисників, депутатів, науковців тощо.  

Минулий рік став вирішальним для запуску повномасштабної судової 

реформи. Внесено зміни до Конституції, прийнято нові закони «Про судоустрій і 

статус суддів» [1], «Про Вищу раду правосуддя» [2], два закони щодо виконання 

судових рішень. Закон«Про судоустройство та статус суддів» передбачає 

прийняття пакетом трьох кодексів - господарського, цивільного та 

адміністративного. Він дозволяє запустити новий Верховний Суд, вводить 

електронний судочинство, введення адвокатської монополії, підвищення 

судового збору і т.д. Вищу раду юстиції замінить «Вища рада правосуддя». На 

сьогоднішній день існує чітко сформульоване поняття що таке Вища рада 

правосуддя. Наприклад, як каже нам електронний веб-ресурс Вікіпедія [3].«Вища 

рада правосуддя» - колегіальний, незалежний конституційний орган державної 

влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для 

забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах 

відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та 

високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів 

України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Саме вона 

буде давати згоду на затримання, арешт і звільнення служителів Феміди. А серед 

ймовірних причин для звільнення зникне "порушення присяги"[4]. 

Дослідивши думки провідних спеціалістів які досліджують питання 

здійснення правосуддя в порядку цивільного, господарського та 

адміністративного судочинства, складається враження, що прийняття цього 

закону абсолютно відірване від реальності, готували його малограмотні люди, а 

народні депутати голосували чи то під натиском, то чи в наслідок якихось 

корупційних мотивів. Переважна більшість із них одностайні в тому, що зміни до 

процесуальних кодексів України повинні були прийматися окремими законами, а 

не в комплексі, коли в одному законопроекті з'єднані кілька редакцій нових 

кодексів і десятки законів. Це все суперечить нормам законодавства, концепції 

нормортворчості, Конституції, і безпосередньо регламенту Верховної Ради. 

Реформа наділила суди відверто репресивними повноваженнями. За дії, які 

здадуться суду зловживанням або порушенням, суди отримали право накладати 

штрафи. В умовах високої корумпованості судової системи підсумок може бути 
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тільки одним: цькування добросовісної сторони спору. Тепер українці фактично 

залишилися без доступу до правосуддя [5].Виною тому схвалена парламентом 

судова реформа. Віднині при подачі позову людині необхідно буде вносити свого 

роду «заставу» з метою компенсації відповідачу адвокатських послуг на випадок, 

якщо той переможе в суперечці.  

Як влучно висловився адвокат Ростислав Кравець:«На сьогоднішній момент 

держава робить все, щоб українці не йшли до суду, а просто вирішували всі 

питання в позасудовому порядку. І цим врешті-решт все і закінчиться.»[6] 

Підведемо підсумки, плюси і мінуси судової реформи:  

- Нарешті зможе повноцінно запрацювати оновлений Верховний суд.  

- Все касації тепер буде розглядати тільки Верховний Суд. 

- У судовій сфері створять єдину систему електронного судочинства. А 

судові процеси будуть відкриті: дозволена відеозйомка та онлайн трансляція [7]. 

 Незважаючи на те, що судову реформу все-таки прийняли, деякі 

залишились незадоволені нею. Аргументуючи це тим, що, незважаючи на те, що 

все-таки тепер судові процеси будуть відкриттями, сам судовий збір 

збільшили.Але мало того повернулася норма, яка раніше допомагала злочинцям 

уникнути кримінальної відповідальності. Тепер Відлік часу йде не з моменту, 

коли особі пред'явлено підозра, а з моменту, коли це внесено в єдиний реєстр. 

Саме тому судова реформа в Україні все ще далека від ідеальної, і вимагає 

тривалих удосконалення. 

Таким чином потрібно враховувати думку фахівця а не неосвідченої 

громадськості для того, щоб об’єктивно критикувати чи підтримувати процес 

реформ, адже за правило має стати теза про те, що правий розумніший, аніж той 

хто голосніший. І тоді наша країна піде у вірному напрямку.  
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Актуальність даної теми полягає в тому, що саме зараз, в умовах збройного 

конфлікту, населення нашої країни потребує певних гарантій щодо власної 

безпеки свого життя та необхідності громадського миру з ціллю реалізації своїх 

конституційних прав та забезпечення правових механізмів ефективного 

розслідування порушення цього права.  

Мета статті – проаналізувати сучасне положення східного регіону країни та 

дотримання і виконання обов’язків держави щодо забезпечення правового 

захисту особи.  

Конституційне право особи на життя є природним і невід’ємним правом, 

найвищою соціальною цінністю в будь-який демократичній країні. (ст. 3 

Конституції України) Перш за все воно передбачає недоторканність та безпеку 

особи у здійсненні своїх прав та обов’язків. Саме право на життя посідає велике 

значення і знаходиться під максимально правовим захистом, що базується на 

Конституції. Відмова від війни, пацифікація, відміна смертної кари, створення 

умов для гідного існування та всебічного розвитку людини – є 

фундаментальними принципами при реалізації даного права. Для цього особі 

надаються певні гарантії, які забезпечують фактичну реалізацію та всебічну 

охорону права на життя. Однією із таких гарантій є система охорони здоров’я, 

яка гарантує людині надання медичної допомоги для підтримання фізіологічного 

та психічного стану та для подальшого поліпшення якості життя людини. 

Якщо взяти на розгляд сучасні реалії гарантій цього права на східному 

регіоні нашої країни, то можна побачити, як збройний конфлікт зміг вплинути та 

умовно «позбавити нашу країну конституційного ладу», тим самим привівши до 

погіршення і зменшення гідного рівня життя людей. Таким чином, більшість 

мирних громадян були позбавлені житла, постраждали від ушкоджень здоров’я та 

матеріальних збитків, що виникли у районах бойових дій, тобто позбавлені 

гарантії свого права. Споглядаючи на це, можна зрозуміти, як потерпає населення 

від порушення їх основоположних прав та існує в напруженні щодо постійної 

загрози їх життю та власності. 

Слід відзначити ситуацію пов’язану зі здійсненням антитерористичної 

операції на сході України враховуючи учасників АТО, котрі захищають нашу 

територію і їх гарантії права на безпеку і захист життя що є пріоритетним 

завданням нашої країни. Перелік пільг реалізованих законодавством надає змогу 

військовослужбовцям покластися на захист правових і соціальних прав особи. 

До таких пільг належить: безоплатне одержання ліків, першочергове 

безоплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням, 75-% знижка плати за користування житлом, комунальними 

послугами, вартості палива, безоплатний проїзд усіма видами міського 
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пасажирського транспорту, щорічне медичне обстеження, першочергове 

обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, використання чергової 

щорічної відпустки, переважне право на залишення на роботі при скороченні, 

першочергове забезпечення жилою площею, одержання позики на будівництво та 

ін. [1] 

За оцінками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, із початку 

конфлікту на Донбасі було задокументовано 33 тис. 146 загиблих і поранених 

серед цивільного населення, бійців Збройних Сил України та інших збройних 

формувань. [2] 

За даними Міністерства соціальної політики України, на початок 2017 року 

взято на облік майже 1,8 млн. внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок 

тимчасової окупації частини території України були вимушені переселитися з 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також з Донецької та 

Луганської областей. За оцінками Дитячого фонду ООН (UNICEF), в Україні 

близько 200 тис. дітей виїхали в інші регіони України з території проведення 

антитерористичної операції. Наразі більше ніж 3% населення України є 

внутрішньо переміщеними особами - громадянами України, які вимушено 

залишили свої домівки, майно, звичний спосіб життя і вкрай потребують 

державної й недержавної допомоги. [3] 

Таким чином, все це вказує на те, що багато людей все ж таки потерпають 

від бойових дій і не можуть в зв’язку з недотриманням своїх економічних і 

політичних прав реалізувати більшість своїх гарантій щодо безпеки і охорони 

життя. 

На сьогоднішній час для гарантування природних прав влада України 

розробляє низку нормативно-правових актів щодо розв’язання питань 

життєдіяльності людей на окупованих територіях та постраждалих від воєнних 

дій, наприклад Законопроект «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про 

боротьбу з тероризмом». Але незважаючи на це, досі існує багато невирішених 

питань пов’язаних із соціальним, медичним, психологічним та матеріальним 

відшкодуванням постраждалих родин. 
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Актуальність даної теми полягає в тому, що зникнення людини завжди є 

вагомою проблемою не тільки в нашій крайні, а й в усьому світі. А зникнення 

людини, без її появи в майбутньому, тим чи іншим чином стосується процесу 

оголошення фізичної особи померлою. Актуальним також є те, що цій темі 

приділяється мало уваги.  

Тривала та безвісна відсутність фізичної особи або її смерть не може не 

вплинути на зміст правовідносин, учасником яких вона була. Судове рішення у 

справі про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою, яке набрало чинності, є юридичним фактом, що тягне за собою 

виникнення, зміну або припинення правовідносин, пов’язаних із захистом і 

реалізацією особистих і майнових прав фізичних та юридичних осіб.  

У розгляді цієї теми ми звернулися до наукових робіт таких дослідників, як 

Ч.Н. Азімова, С.С. Алексеєва, Д.В. Бобрової, О.Т. Боннера, а також провідного 

спеціаліста Деснянського районного управління юстиції у м. Києві 

О.В. Петрожця. 

Метою нашого дослідження з цієї теми є розгляд судового процесу 

оголошення фізичної особи померлою. Формулювання чіткого період, за який 

певна особа може бути оголошена померлою за певних обставин. Визначення 

правових наслідків з цього питання.  

Відповідно до норм цивільного законодавства фізична особа може бути 

оголошена померлою, якщо протягом тривало часу про неї немає жодних 

відомостей, вона не з'являється у місті свого постійного проживання, родичі не 

знають про її місцезнаходження. Слід зауважити, що під відсутністю відомостей 

слід розуміти як і відсутність самої особи, так і відсутність будь-яких показань 

свідків про її місце знаходження, виписки з готелів або інших місць її можливого 

перебування. Для визнання людини померлою, попередній процес визнання її 

безвісно відсутньою не є обов'язковим. Це визначається статтею 46 Цивільного 

кодексу України.  

Також цією статтею визначається строк визнання фізичної особи померлою. 

А саме: 

1. Якщо немає відомостей про місце її перебування протягом - трьох років. 

2.  Якщо вона зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, або 

дають підстави припускати її загибель від нещасного випадку - протягом шести 

місяців.  

3. Якщо фізична особа пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може 

бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення 

воєнних дій. [1] 

Є обставини, які загрожують смертю фізичній особи і значно скорочують 

строк, протягом якого вона може бути оголошена померлою. А саме землетруси, 

різного роду стихійні лиха, воєнні дії. 
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Для оголошення фізичної особи померлою потрібна наявність ряду умов, 

зокрема: 

 1) відсутність громадянина в місці його проживання; 

 2) довготривала відсутність відомостей про місце перебування такої 

фізичної особи; 

 3) звернення зацікавлених осіб до суду; 

 4) рішення суду про оголошення громадянина померлим. [2] 

Фізична особа оголошується померлою тільки після винесення певного 

рішення суду про це та від дня набрання законної сили цього рішення.  

Після набрання законної сили рішенням про оголошення фізичної особи 

померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів 

цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за 

місцем відкриття спадщини. Надалі, на підставі цього рішення, орган ДРАЦСУ 

видає свідоцтво про смерть. Оголошення померлим тягне за собою ті самі 

наслідки, що і смерть фізичної особи: відкривається спадщина, відбувається 

перехід майна до правонаступників. Необхідно зауважити, що оголошення 

фізичної особи померлою не означає, що ця особа позбавляється правоздатності 

та дієздатності. Тому, наприклад, на нерухому спадщину накладається певна 

заборона на відчуження її протягом п'яти років . Така заборона вноситься до 

Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Заборона 

встановлюється з метою забезпечення інтересів і збереження майна фізичної 

особи, яка оголошена померлою, у випадку якщо вона насправді жива і з'явиться 

у місці свого проживання, або ж буде отримано відомості про таку особу. 

Основною відмінністю оголошення фізичної особи померлою та 

встановлення факту смерті є те, що оголошення особи померлою базується на 

презумпції, тобто на відсутності доказів, що людина є живою та на фактах, які 

свідчать про її відсутність протягом тривалого часу, а встановлення факту смерті 

- на доказах його смерті. Крім того, при оголошенні громадянина померлим днем 

його смерті вважається день набуття чинності рішенням суду, а в деяких 

випадках - день його ймовірної загибелі. При встановленні факту смерті днем 

смерті вважається день фактичного її настання. 

Правовим наслідком оголошення фізичної особи померлою є, по-перше, 

припинення правоздатності такої особи, що, в свою чергу, передбачає відкриття 

спадщини, припинення шлюбу, інших особистих і сімейних прав, а також 

зобов’язань, пов’язаних з особистістю.[1]  

Також слід розглянути випадок, коли особа, яка була оголошена померлою 

з'явилась, або з'явились якісь свідчення про її місцезнаходження. Про цей 

випадок йдеться у ст. 48 Цивільного Кодексу України. Оскільки оголошення 

особи померлою все ж ґрунтується на вірогідності смерті, не можна виключати 

можливість появи особи в майбутньому або хоча б надходження інформації, що 

вона жива. У Цивільному кодексі на цей випадок передбачені відповідні правові 

наслідки. Якщо особа з'явилася або надійшли відомості про її місце пересування, 

рішення про оголошення її померлою скасовується.[1] 

При розгляді цієї теми ми звернулися до статистики. Вона свідчить, що 
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кожен день в нашій країні зникає по 2-3 людини. У їх числі, як дорослі, так і діти. 

Але, все ж таки, дізнатися точні дані про те, скільки людей числиться зниклими 

безвісти вкрай складно. Так як статистика то зростає, то зменшується. Проте, 

журналіст і екс-начальник прес-служби МВС Костянтин Стогній зазначає, що за 

останні роки спостерігається збільшення кількості зниклих без вести. За його 

даними, якщо до 2014 року в рік пропадали по 3 тисячі, то після вже зникли 22 

тисячі українців. Він написав, що перший ріст зростання зникнень припав на 

Одесу і Слов'янськ на початку 2014 року. Всі ці люди юридично живі, але чи 

дійсно це - невідомо.[3] 

Таким чином, можна зробити висновок, що в законодавчому процесі 

визнання фізичної особи померлою є певні недоліки. Наприклад, фізична особа 

могла умисно зникнути з місця постійного проживання, а суд, пізніше, за певних 

обставин, винесе рішення про визнання цієї особи померлою, та інші аспекти, що 

підлягають подальшому дослідженню. 
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Важливу роль в утворенні активної думки громадян, відіграють засоби 

масової інформації (ЗМІ), вони здійснюють вплив на суспільство, його розвиток. 

Ні для кого не є таємницею, що право власності на юридичні особи-ЗМІ дає 

особисті вигоди. Сучасні засоби масової інформації неоднозначно впливають на 

розвиток суспільства, диктують поведінку, допомагають знайти власне ставлення 

та оцінку подій, які нас оточують. Разом із тим ЗМІ є одним з найнеобхідніших 

джерел інформації громадян. Засоби масової інформації ще називають четвертою 

гілкою влади. Оскільки ЗМІ є такими ж компонентами демократичної системи, як 

законодавчі й виконавчі органи влади та незалежний суд. 

Актуальність даної теми полягає в розгляді питання чи можуть бути 

незалежні засоби масової інформації у сучасній Україні. Та що ми можемо 

зробити, щоб забезпечити її у реаліях України. Тому дання стаття написана з 

метою проаналізувати в яких умовах у суспільному житті щонайбільшої ваги 
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набуває роль ЗМІ, як найбільш впливового елемента політичної системи. 

Відповідно до статті 2 Закону Україні «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні», свобода слова і вільне вираження у друкованій 

формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і 

відповідно до цього Закону означають право кожного вільно і незалежно шукати, 

одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку 

інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації, крім випадків, 

визначених законом, коли обмеження цього права необхідно в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, 

для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя. [1] 

Це нам говорить про те, що в демократичній країні цензура заборонена. Їх 

діяльність повинна регламентуватись лише законодавчо. І хоча законодавча база 

щодо ЗМІ в Україні в цілому відповідає європейським стандартам, зокрема, у ст. 

10 Конвенції вказано, що ця свобода складається зі свободи мати власну думку, 

отримувати та розповсюджувати інформацію та ідеї [2], проте реалізація 

правових норм в галузі свободи інформації залишає бажати кращого.  

Фінансова залежність державних ЗМІ робить їх заручниками чиновників і 

викликає у них бажання використовувати ЗМІ у своїх вузько політичних цілях. 

Можливе існування суспільних каналів чи газет на умовах самоокупності, за 

рахунок якісного і актуального інформаційного продукту, для чого потрібно 

залучити до роботи висококласних фахівців, які, до того ж, погодяться на досить 

скромну оплату праці. Що малоймовірно в нинішніх умовах. 

Ще в більш тяжкому становищі опинилися працівники приватних ЗМІ. 

Працівники цих ЗМІ поставлені перед вибором: або проводити інформаційну 

політику власника, або опинитися без роботи і засобів до існування. Сумно 

визнавати, що власники приватних ЗМІ не зацікавлені у професіоналізмі своїх 

підлеглих, їх більше турбує слухняність і керованість медійників. 

В дещо кращому становищі щодо власної незалежності перебувають 

журналісти, які працюють в різноманітних Інтернет-виданнях. Проте держава 

нині робить різноманітні спроби обмежити Інтернет-журналістів, що не може не 

викликати стурбованості не тільки у працівників мас-медіа, але і у політично 

свідомих громадян. При цьому проблемою залишається недостатній доступ 

населення сільської місцевості України до «Всесвітньої мережі», відсутність у 

старшого покоління звички активно здобувати інформацію в Інтернеті, 

зіставляючи та аналізуючи різні джерела.  

Підсумовуючи перелічені проблеми, варто зазначити, що незалежність ЗМІ 

є справжньою цінністю розвиненого громадянського суспільства, без якого не 

може існувати демократична держава. Тому ми пропонуємо під часі створення 

суспільного радіо та телебачення, діяльність яких має регулюватися 

спостережними радами, незалежними від державної адміністрації. Це дасть 

можливість громадянам отримувати достовірну і повну інформацію про події у 
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світі та в Україні. Вирішення проблеми фінансування таких ЗМІ має бути 

закріплене на законодавчому рівні. Тоді у цій справі ЗМІ повинні відігравати 

вирішальну роль, виправдовуючи свою назву четвертої влади. 
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На даний момент в Україні дуже поширена проблема плагіату. Наукові 

роботи, реферати, курсові та навіть дипломи – усе це легко можна знайти в 

Інтернеті, чим і користуються студенти. Легкість здобуття інформації та, не 

завжди, якісна перевірка викладачами робіт студентів призводить до того, що 

вони з разу в раз беруть чужі роботи, видаваючи їх за свої. Боротьба з плагіатом 

та захист авторського прав є одним із завдань держави з метою відповідності 

міжнародним вимогам і підвищенні власного авторитету міжнародних 

відносинах. 

 Предмет дослідження є правовідносини в сфері авторського права, які 

виникають у випадку порушення останнього шляхом присвоєння чужої роботи, 

використовування чужих робіт без прямого цитування, видавання чужої роботи 

за свою.  

Об’єктом дослідження є власне факт порушення авторського права через 

привласнення чужої роботи, використання чужої роботи без прямого цитування, 

перефразування чужої роботи без прямого посилання на автора, та нормативна 

база, що забезпечує захист прав авторів, як наукових, так і інших видань. 

Досліджуючи цю роботу, ми звернулися до Законів України «Про авторське 

та суміжні права», «Про освіту», Інтернет-джерела, що надали нам статистичні 

дані про розповсюдження плагіату у ВНЗ України, а також до результатів 

досліджень провідних науковців в сфері авторського права, зокрема Бурного 

Влада, Володимира Берега, Ірини Ревунової, Назарія Тузяка та інших.  

Мета дослідження полягає у визначенні, чи є плагіат дійсно проблемою в 

українських ВНЗ та наскільки ефективно наше законодавство в процесі боротьби 

з даним негативним явищем. Також ми маємо за мету донести до населенню 

етику наукового пізнання не шляхом привласнення чужих здобутків, а через 

власні напрацювання. Мета нашої роботи полягає і в тому, щоб з’ясувати, чи 
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нормальне явище для студентів – брати чужу роботу та видавати за свою, та 

визначити рівень плагіату у ВНЗ, і способи боротьби з ним.  

На сьогоднішній день не існує чіткого визначення терміну «плагіат». 

Наприклад, як каже нам електронний веб-ресурс Вікіпедія «Плагіат – 

привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи 

раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого 

твору без посилання на автора.» [1] Закон України «Про освіту» (п.4, статті 42) 

дає визначення академічного плагіату як оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.[2] У 

статистиці, що приводить нам Бурний Влад, говориться наступне: «У 2015 році 

було проведено круглий стіл «Академічна чесність як системна проблема вищої 

освіти України: університет, викладач, студент» за участі представників окремих 

університетів та освітніх організацій. На цій події було представлено результати 

всеукраїнського дослідження, у якому взяли участь 1928 студентів та 374 

викладачі з 25 ВНЗ України. Результати були такі: 

1) понад 90% студентів вдаються до плагіату в тій чи іншій формі, і 

усвідомлення недобросовісності своїх вчинків не зупиняє їх (Круглий стіл 

«Академічна чесність як системна проблема вищої освіти України: університет, 

викладач, студент»); 

2) найпоширенішою формую плагіату є переписування тексту з джерела 

власними словами без посилання на джерело, до чого вдається 49%, а найменш 

поширеною – приєднання до групової роботи без авторської участі в написанні 

тексту (Круглий стіл «Академічна чесність як системна проблема вищої освіти 

України: університет, викладач, студент»); 

3) ствердно на питання «Чи інформують вас у вашому ВНЗ про основні 

критерії виявлення плагіату?» відповіли 53% студентів, а 76% викладачів 

заявили, що інформують своїх студентів щодо плагіату (Круглий стіл 

«Академічна чесність як системна проблема вищої освіти України: університет, 

викладач, студент»).» [3] 

 За Законом України «Про авторське право і суміжні права» [4]. Автор має 

право оприлюднити свій твір, але користуватися ним можна лише за допомогою 

цитування та якогось посилання у своїй роботі. Згідно цього закону, авторське 

право на твір діє від дня створення твору і протягом усього життя автора, крім 

випадків, зазначених у статті 28. Право авторства при цьому має відображатися за 

допомогою відповідного символу – .  

Чи є плагіат проблемою у сучасних вищих навчальних закладах України? 

Безумовно. Причини цього стає легкість здобуття різних видів робіт на будь-які 

теми, викладачі не завжди перевіряють роботи ретельним чином, багато студентів 

вчаться не для того, щоб отримати знання, а лише для того, щоб отримати 

диплом.  

У сучасних вищих навчальних закладах України дійсно існую дуже велика 

проблема плагіату. Але що робить держава, для того, щоб її подолати? У 2016 
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році, Кабінет Міністрів створив єдине електронне сховище академічних текстів 

для їхньої перевірки на плагіат. Крім того, українські ВНЗ зобов'язали 

оприлюднити дисертації та відгуки офіційних опонентів на своїх сайтах.[5]. 

Також існує величезна кількість таких ресурсів в Інтернеті як Антиплагіат, що 

перевіряють увесь текст на наявність плагіату. Тобто, якщо в інтернеті є схожа 

робота, и безвідповідальний студент взяв звідти шматок тексту без прямого 

цитування, цей сервіс допоможе виявити, що ця робота була написана з 

порушенням авторського права. Продивляючись статистику плагіату, можна 

сказати, що майже кожна 2 людина в Україні хоча б раз видавала чужу роботу за 

свою. Ми, як молодь, повинні показати на власному прикладі, що краще 

просувати власні, нові, прогресуючи ідеї, ніж брати інші. Саме для розвитку 

суспільства, науки та інших галузей ми повинні привносити щось нове, власне. 
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Ця тема актуальна, тому що освітня реформа звернула на себе значну увагу 

всіх громадян України. Предметом дослідженням є правовідносини в сфері 

освіти, які зараз реформуються Верховною Радою України від 25.09.2017 року.  

Прийняття освітньої реформи мало декілька етапів. Перший етап почався в 

2014 року, коли Міністерство освіти науки взялося за реформування української 

школи та розробку нового Закону України «Про освіту» [1] та Закон України 

«Про вищу освіту» [2]. Того ж року «6» листопада 2014 р. відбулася презентація 

проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 рр., розробленої 

на замовлення Міносвіти низкою громадських організацій та експертів. Під час її 

обговорення експерти визнали, що фокус уваги зосереджено на середній освіті, 

адже цей сегмент найбільше потребує докорінних і масштабних реформ. Другий 

етап відбувався протягом 2015 р. він запроваджував процеси запуску 

https://uk.nure.info/novyny/145-borotba-z-plahiatom.html
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реформування загальної середньої освіти. На останньому етапі народні депутати 

направили на доопрацювання до Комітету з питань науки і освіти проект нового 

закону «Про освіту» (№ 3491 від 19.11.2015 р.). Його доопрацювання 

завершилося 5 вересня 2017 року.  

Впродовж всього часу роботи над даним законом в наукових та освітніх 

колах відбувалися запеклі дискусії, серед яких нашу увагу привернули 

міркування Богдана Ключник, Гранчак Татьяна, Ганна Беловольченко. І тому, 

ґрунтуючись на їх поглядах дана частина дослідження має на меті висвітлити 

погляд тієї верстви населення, кого безпосередньо вона стосується, а саме – 

погляд учнівської та студентської молоді. Адже, як зазначено в преамбулі 

концепції освітньої реформи визначено, що головною її метою стане оволодіння 

учнями певним набором компетентностей та наскрізних вмінь. 

Освітня реформа в Україні – це підвищення якості освіти, насамперед через 

покращення умов вступу до ВНЗ та супутні реформи. [3] 

Реформа освіти має змінитися у найближчі 10 років. Так як 5 вересня Рада 

проголосувала за законопроект №3491-д, поклавши початок реформі освіти, а 25 

вересня його підписав президент П.О.Порошенко. Учнів та їх батьків, вчителів 

чекають зміни у зв'язку з новою реформою освіти. По-перше, що чекає усіх учнів, 

які підуть у перших клас 2018 року - це 12-річне навчання, яке поділяється на три 

періоди (4 роки початкової школи, 5 років базової середньої школи, 3 роки 

профільної середньої школи). Старша профільна школа матиме ліцеї 

академічного та професійного спрямування. В академічних ліцеях учні 

поглиблюватимуть знання для вступу до вищих навчальних закладів. У 

професійних ліцеях, крім загальної середньої освіти, вони отримуватимуть першу 

професію. Після завершення кожного з рівнів результати 

оцінюватимуться шляхом державної підсумкової атестації, яка може 

здійснюватися у вигляді зовнішнього незалежного тестування. Однак для учнів 

молодшої школи така атестація здійснюватиметься лише для моніторингу. Нова 

українська школа дозволить перейти від чотирирічного до трирічного 

бакалавріату у ВНЗ за більшістю спеціальностей. По-друге це питання мови 

навчання, яке за словами міністра освіти Лілії Гриневич стало найбільш 

конфліктним.[4] 

Тепер у учнів є можливість навчатись вдома. Новий закон передбачає кілька 

форм навчання вдома: дистанційне навчання, екстернатне навчання, сімейне або 

домашнє навчання, педагогічний патронаж. Однак у будь-якому випадку, щоб 

перейти в наступний клас, школяр має пройти оцінювання. Також освітня 

реформа передбачає Новий зміст та методики навчання. Головною метою 

навчання стане оволодіння учнями певним набором компетентностей та 

наскрізних вмінь. Усі компетентності повинні об'єднувати наскрізні 

вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати свою думку усно і письмово, 

критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати 

ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з 

іншими. 
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За допомогою нової реформи освіти батьки разом з учнем та школою 

зможуть створити індивідуальний навчальний план, який буде визначати 

послідовність, форму і темп засвоєння навчальної програми дитиною. Крім того, 

батьки зможуть брати участь у розробці індивідуальних програм розвитку для 

дітей з особливими потребами. 

Прийняття нового закону передбачає підвищення мінімальної заробітної 

плати вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів (на даний час прожитковий 

мінімум становить 1684 гривні) для працездатних громадян поетапно до 2023 

року. Запроваджується система добровільної зовнішньої незалежної сертифікації 

вчителів:перевірки педагогів на володіння предметом, уміння спілкуватися з 

дітьми та використання сучасних методик компетентнісного навчання. Вчителі, 

які успішно пройдуть цю сертифікацію, отримуватимуть 20% надбавки до 

зарплатні. Також Директора школи обиратимуть за конкурсом, який зможе 

працювати у якійсь одній школі максимум дві каденцї - 12 років. Водночас після 

цього він зможе стати керівником в іншому навчальному закладі або перейти на 

іншу посаду. 

Тепер, чого ждали всі батьки своїх дітей – це фінансова прозорість. Батьки 

бачитимуть, скільки та на що витрачає коштів держава, та зможуть контролювати 

використання своїх благодійних внесків. Кожен навчальний заклад муситиме 

оприлюднювати інформацію про надходження усіх коштів, а також їх 

призначення на своїх сайтах або на сайтах місцевих управлінь освіти. 

Висновок: Освітня реформа впливає на розвиток нового покоління. Закон 

України «Про освіту» гарантує реалізацію права на освіту, яке закріплено в 

Конституції, визначаючи нові прийоми та механізми його реалізації. Тобто 

вчителя матимуть розкрити таланти дитини і надавати їй певні знання . Але нова 

освітня реформа дає набагато більше, як дітям так і вчителям. А саме перехід від 

школи, де дають лише інформацію, до школи, де дитина отримує знання, а також 

уміння їх застосовувати; вповноваження нових методик викладання; загальна 

тривалість навчання; фінансова мотивація педагогів. Таким чином з нашої точки 

зору, в даній реформі є багато чого прогресивного та проєвропейсько, проте 

залишається питання практичного механізму її впровадження в українських 

реаліях. А тому її якість буде оцінена згодом вже наступними поколіннями. 
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Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що донорство є вкрай 

важливою частиною в медицини будь-якої країни, так як переливання крові і 

трансплантація органів – є дуже частими операціями. На жаль в нашій країні є 

чималі проблеми при реалізації особою права на донорство всіх видів. І 

здебільшого ці проблеми виникли через правові обмеження або відсутності 

заохочення до донорства. 

Мета статті – дослідити і визначити нормативно-правову базу, що 

регламентує донорство і запропонувати варіанти вирішення наявних проблем що 

існують в даній сфері. 

Сучасна Україна зіткнулася з гострою проблемою нестачі крові та її 

компонентів так як на одного жителя припадає 8,5 мілілітрів. зданої крові, тоді як 

за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я передбачено 12-15 

мілілітрів. За оцінками Міністерства охорони здоров'я України, потреби клінічної 

медицини в препаратах крові задоволені лише на 25%. У той же час лікарі 

запевняють: вчасно відновлена втрата крові може врятувати більше сотні жінок, 

які помирають щороку в Україні після ускладнень під час вагітності, а в 

загальних масштабах різних захворювань і травм мова може йти про врятованих 

життях декількох тисяч українців на рік. [1] 

З огляду на високий ступінь пільг для донорів, багато хто може дивуватися 

такому розкладу подій, але чому Україна – країна яка займала раніше перше 

місце в СРСР по здачі крові, тепер є однією з найбільш нужденних в крові 

донорів країн? Справа в тому, що в за часів СРСР донорство крові крім пільг за 

нього було ще й в добровільно-примусовому порядку, але й пільги грали не 

останню роль. За постійне донорство громадянину СРСР допомагали з освітою 

його дитини, надавали путівки в пансіонати, робили знижки в точках 

громадського харчування, видавали проїзні на громадський транспорт тощо. 

Згідно Закону України «Про донорство крови та її компонентів» донори мають 

список певних пільг, серед яких: за безкоштовну здачу понад 40 разів кров або 60 

разів плазму, їм гарантують 20% -ву надбавку до пенсії, пільговий кредит на 

покупку житла, 50% знижку на покупку ліків, путівки в санаторії і відпуск з 

роботи або навчального закладу в день здачі аналізів і безпосередньо в день здачі 

самої крові. Але проблема полягає в тому, що всі ці пільги як правило просто 

залишаються на папері і навіть державні заклади не завжди хочуть відпускати 

своїх співробітників, а приватні пiдприємства так тим більше. І далеко не кожна 

людина погоджується брати відпустку за свій рахунок, заради здачі крові. Тому в 

сучасній Україні вся донорська кров як правило була взята у рідкісних постійних 

донорів, яких зараз залишилося дуже мало і студентів, готових здавати кров в разі 

потреби грошей. [2] 

Однак, в умовах складної соціально-економічної ситуації передбачені 
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законом положення залишаються нереалізованими. Держава не виділяє кошти 

для забезпечення донорських пільг, тим самим ігноруючи їх дійсність, хоча, 

законодавство України зворотної сили не має, тому такі дії є 

антиконституційними. При чому, моніторинг законодавства та підзаконних 

нормативно-правових актів не дав результатів у вигляді реального документу, на 

підставі якого дані виплати були припинені, окрім як відсутності відповідної 

статті витрат в державному бюджеті на 2017 рік. Чи повториться така ситуація в 

2018 році – залишається питанням. 

З донорством органів все відбувається ще гірше. В Україні сильно процвітає 

чорний ринок органів і вся проблема в банальній відсутності білого. А також 

працюючій «презумпції незгоди» трупного донорства, тобто органи померлої 

людини можуть бути взяті у нього, тільки в разі його згоди за життя. «Презумпція 

незгоди» фактично поставила хрест на трупному донорстві, так як за відомими 

результатами, одиниці людей заповідають після смерті свої органи. Згідно Закону 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», 

органи можуть бути пересаджені тільки за добровільною згодою людей і 

виключно на безоплатній основі, тому донорами найчастіше стають близькі 

родичі з-за сумісності тканин. Дана ситуація тільки на руку, так званому 

«чорному ринку органів», адже в Інтернеті можна знайти безліч людей бажаючих 

продати свої органи. Такі сайти з купівлі органів здебільшого рясніють 

райдужним оформленням і статтями про те, що продаж органів - це вигідно і 

зручно, а також запевняють в своєму професіоналізмі. На деяких людях грає 

бажання легкого придбання дорогих речей, таких як автомобілі, житлова площа 

та інше. Але є і так званий «благородний суїцид», ситуація, в якій людина яка не 

бажає жити, повністю віддає своє тіло після смерті в руки нелегальних торговців 

органами. [3] 

Плачевність всього цього полягає не тільки в порушенні законів і 

можливості понесення покарання, але і в тому, що в таких пунктах як правило 

працюють далеко не найкваліфікованіші фахівці. До того ж, люди нерідко через 

певні важкі обставини продають свої органи за мізерні в порівнянні з ринковою 

ціною гроші.  

Рішенням даної проблеми може послужити більш якісне спостереження з 

боку держави щодо виконання її обов'язків що стосуються донорства крові та 

медична реформа що дозволяє білий ринок органів на території України і вводить 

«презумпцію згоди» щодо передачі органів людей після смерті. Також, важливим 

аспектом є просвітницька робота з людьми, які на щастя не зіткнулися з 

проблемами донорства, що ці проблеми існують і відіграють далеко не останню 

роль в житті країни і її громадян. 

На кінець хотілося б підвести підсумки: в нашій країні є величезні проблеми 

з донорством і ці проблеми можуть, і повинні вирішуватися, адже таким чином 

одні люди врятують життя іншим. 
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Конституция Республики Беларусь гласит, что человек, его права и 

свободы, гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

государства; все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации 

на равную защиту прав и законных интересов. Проблематика ответственности 

перед лицами, пострадавшими от незаконных действий государственных органов, 

органов местного управления и самоуправления, а также их должностных лиц, 

является актуальной на современном этапе развития Республики Беларусь.  

Деятельность государственных органов, органов местного управления и 

самоуправления, и их должностных лиц основывается на принципе верховенства 

закона. Однако на практике ними допускаются ошибки, а иногда – и 

преднамеренное злоупотребление служебными полномочиями. Статистические 

данные о деятельности судов общей юрисдикции за 1-е полугодие 2017 года 

показывают, что за это время действия государственных органов и должностных 

лиц обжаловались 525 раз [1].  

Из анализа судебной практики следует, что, при обращении в суд граждан и 

юридических лиц, права которых нарушены незаконными действиями 

государственных органов и их должностными лицами, суды не всегда правильно 

определяют вид судопроизводства, в котором подлежат защите права граждан 

или юридических лиц. Соответственно подлежит усовершенствованию работа по 

подготовке дела к судебному разбирательству [2].  

Особое внимание в данном направлении следует уделить требованиям 

статьи 357 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, если 

жалоба гражданина удовлетворена, обжалуемые действия (бездействие) 

признаны неправомерными, ущемляющими права, обязанность устранить 
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нарушения, возместить причиненный ущерб возлагается на орган или его 

должностных лиц. На практике же возникает противоречия, неправильная 

реализация данной нормы, одним из источников образования данного механизма 

является несовершенство законодательства. В этой связи считаем 

целесообразным дополнение данной статьи положением, которое запрещает суду 

самостоятельно принимать решения, относящиеся к компетенции органа или 

должностного лица, вместо возложения на эти органы или должностных лиц 

обязанности устранить допущенное нарушение. 

В соответствии со статьей 938 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного управления и 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате 

издания не соответствующего законодательству акта государственного органа 

или органа местного управления и самоуправления, подлежит возмещению.  

Вред подлежит возмещению, если причинен действиями не любых лиц, а 

только должностных. Должностными лицами являются граждане, 

осуществляющие функции, создающие отношения подчиненности власти, а 

также занимающие должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо 

выполняющие такие обязанности по специальному полномочию. При этом при 

осуществлении возложенных на должностное лицо функций, должны 

совершаться не просто действия, а действия юридически значимые.  

Также ответственность за вред будет наступать в результате непринятия 

решения, т. е. бездействия должностного лица. По данным судебной практики на 

данный случай приходится 25-30% исков. В соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц», обращения, поступившие 

в тот или оной орган, должны быть рассмотрены не позднее одного месяца со дня 

поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки, – не 

позднее 15 дней. Непринятие мер по обращениям граждан так же 

рассматривается как бездействие.  

Если государственный орган, орган местного управления и самоуправления, 

либо должностное лицо данных органов приняли акт, не соответствующий 

законодательству вред также подлежит возмещению.  

Возмещение вреда осуществляется за счет казны. Если вред причинен 

государственным органом, то в Республике Беларусь он подлежит возмещению за 

счет казны Республики Беларусь, а если органом местного управления и 

самоуправления, то за счет казны соответствующей административно-

территориальной единицы.  

Таким образом, вред причиняется конкретным должностным лицом, а 

возмещается за счет казны публичного образования. Законодательством 

установлено, что должностные лица властных органов несут дисциплинарную, 

административную, уголовную, а также гражданско-правовую ответственность. 

Но остается неизвестным будет ли должностное лицо привлечено к данным 

видам ответственности. Регрессная ответственность возможна лишь тогда, когда 
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наступит основная ответственность, то есть будет произведено возмещение вреда 

самим публичным образованием как основным должником. Коль скоро число 

нарушений прав и свобод со стороны властных субъектов растет, это 

свидетельствует о том, что должностные лица органов власти не привлекаются к 

регрессной ответственности, то это в свою очередь указывает на то, что и 

публичные образования не несут никакой деликтной ответственности, за вред 

причиненный осуществлением власти. Выходит, что гражданско-правовая 

ответственность на практике не работает и не выполняет свои карательную и 

превентивную функции, не говоря уже о компенсационной функции. На 

сегодняшний день законодательство в данной области гражданских 

правоотношений является раздробленным, фрагментарным и несовершенным. 

Поэтому говорить о полной реализации конституционного принципа на судебную 

защиту в этой сфере было бы преждевременно. 

Представляется актуальной необходимость дальнейшего развития 

гражданского законодательства в части обязательств вследствие причинения 

вреда, государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами, что позволит в максимальной степени смягчить 

негативные последствия неправомерных действий государственных органов и их 

должностных лиц. 
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В настоящее время продолжают активно обсуждаться вопросы развития 

современной экономики Республики Беларусь. Одной из основных составляющих 

экономического развития нашего государства является инвестиционная 

деятельность, которая способна обеспечивать благосостояние всех сфер 
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жизнедеятельности общества, удовлетворить самые разнообразные потребности 

как населения в общем, так и человека в частности.  

Правовое регулирование отношений, возникающих по поводу 

приобретения, продажи и прочих операций с ценными бумагами, регулируются 

различными нормативными правовыми актами. Основными из них следует 

указать: Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998, № 218-З 

(далее - ГК), Банковский кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000, № 441-З, 

Закон Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 05.01.2015, № 231-З; 

Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.2015, №2020-

XII. К источнику правового регулирования отношений, возникающих по поводу 

вложения акций в качестве инвестиции в уставной фонд хозяйственного 

общества урегулированы Законом Республики Беларусь «Об инвестициях» от 

12.07.2013, № 53-З.  

Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросу урегулирования 

отношений в сфере инвестиций не прекращается. Так в текущем году Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь принят новый 

законодательный акт - Закон Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах» 

от 17.07.2017 г., № 52-З (далее – Закон об инвестиционных фондах), действия 

которого распространяются на отношения, связанные с формированием, 

существованием и прекращением паевых инвестиционных фондов, обращением и 

погашением ценных бумаг, и иными отношениями в инвестиционной сфере.  

В этой же связи, основной целью Закона об инвестиционных фондах 

является установление правового положения инвестиционных фондов в 

Республике Беларусь, регулирование отношений, связанных с активностью 

акционерных инвестиционных фондов, а также с регулированием вопросов об 

управлении имуществом инвестиционного фонда, в том числе на рынке ценных 

бумаг [1]. 

В соответствии со статьей 144 ГК, сегодня на торговой площадке рынка 

ценных бумаг могут обращаться: 

- государственные облигации; 

- акции; 

- облигации банков; 

- чеки; 

- и другие ценные бумаги; 

- или в установленном ГК порядке отнесенные к числу ценных бумаг [2]. 

Наибольшее распространение в гражданском обороте из 

вышеперечисленных ценных бумаг получили акции. Популярным также 

становиться среди граждан приобретение в банках государственных облигаций, 

как альтернативных банковским вкладам способ сбережения денежных средств 

гражданами.  

В Законе об инвестиционных фондах дается определение новому понятию 

«инвестиционный пай». Согласно ст. 1 Закона об инвестиционных фондах под 

инвестиционным паем следует понимать именную ценную бумагу, выдаваемую в 

бездокументарной форме, подтверждающую права владельца на долю в праве 
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общей собственности на имущество паевого инвестиционного фонда , получение 

денежных средств при прекращении существования этого фонда от реализации 

его имущества, оставшихся после удовлетворения письменных требований 

кредиторов , которые должны удовлетворяться за счет имущества этого фонда, а 

также после оплаты расходов, связанных с прекращением его существования, 

пропорционально количеству принадлежащих этому владельцу инвестиционных 

паев, иные права , предусмотренные Законом об инвестиционных фондах. 

Думаем, что вложение денежных средств в инвестиционный пай, также 

приобретет желаемое одобрение среди населения Республики Беларусь, 

поскольку инвестиционный пай предоставляет право его владельцу на долю в 

праве общей собственности на имущество этого инвестиционного фонда, право 

на получение дивидендов по инвестиционному паю ( в закрытом паевом 

инвестиционному фонде), право требования получения части денежных средств, 

оставшихся после удовлетворения требований кредиторов при прекращении 

существования этого фонда и на другие права .  

Полагаем, что внедрение на Белорусский финансовый рынок такого 

института коллективных инвестиций как «инвестиционный фонд» существенно 

поспособствует реализации политики государства по стимулированию граждан, 

на активное вложение своих свободных денежных средств в инвестиционную 

деятельность, что в свою очередь станет стимулом для роста производства, 

долгосрочности инвестиций, а также для более широкого вовлечения в экономику 

республики малого и среднего бизнеса, а значит и росту благополучия нашей 

страны.  
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Понятие мораль появляется вместе с человеческим обществом и является 

одним из наиболее важных социальных регуляторов. Основными категориями 
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морали признаются «добро» и «зло», которые важны для человека во все 

исторические эпохи. Добро – это высшая нравственная ценность. Злом называют 

противоположность добру, отрицательную категорию, что противоречит 

нравственному поведению. Цель данной работы – установить особенности 

моральных норм в разные исторические эпохи. Видный белорусский юрист В. С. 

Каменков в своей книге «Библия о правосудии, праве и морали» представляет 

моральные нормы в виде заповедей: «не убивай, не прелюбодействуй, не кради, 

не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не обижай ближнего 

твоего и не грабительствуй, не мсти и не имей злобы и т.д. Множества правил 

поведения и для современного человека мы найдем в Священном Писании, 

начиная от быта и морали и завершая законами. Среди них можно увидеть такие 

емкие, образные, крылатые выражения, передающие глубочайший смысл 

правильного образа жизни, как: «весь закон в одном слове заключается: люби 

ближнего твоего, как самого себя», «закон добр, если кто законно употребляет 

его». Библия учит нас обращению с людьми, рассказывает нам об истинном и 

ложном стыде, об истинной и ложной дружбе, о гневе и гордости, о друзьях и 

врагах, об умеренности, о молчании, об осмотрительности в клятвах и в словах, о 

поведении на пиру, о пользе путешествий, об умеренности в пище и питии, 

предостерегает нас от поручительства, лени и лжи, заповедует нравственность [1, 

с. 159]. В современных учебных изданиях под моральными нормами понимаются 

правила поведения, которые устанавливаются в обществе в соответствии с 

представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

долге, чести, достоинстве, охраняются силой общественного мнения [2, с. 157]. 

Имеет место точка зрения, что мораль шире, охватывает все; нравственность уже, 

по содержанию ближе к этике. Другие авторы считают, что понятия «мораль» и 

«нравственность» полностью совпадают В жизни людей, в том числе в их 

мировоззрении и культуре, происходили различные изменения в результате 

развития общества, что находило отражение с социальных регуляторах, которые 

различались в разные исторические эпохи.  

В древности – это были табу, обычаи, мифы, календари, правила, которые 

составляли мононормы (научная позиция известного белорусского теоретика 

права Н. В. Сильченко). Другие ученые также выделяют ритуалы – правила 

поведения, в котором самым главным является заранее строго заданная форма его 

исполнения. Само содержание ритуала не столь важно – главное значение имеет 

именно его форма. Ритуалами сопровождались многие события в жизни 

первобытных людей. Нам известно о существовании ритуалов проводов 

соплеменников на охоту, вступления в должность вождя, преподнесения даров 

вождям и др. Несколько позднее в ритуальных действиях стали выделять обряды. 

Обряды представляли собой правила поведения, заключавшиеся в выполнении 

некоторых символических действий. В отличие от ритуалов они преследовали 

определенные идеологические (воспитательные) цели и оказывали более 

глубокое влияние на психику человека. В Средневековье основными 

регуляторами поведения были религиозные нормы. Под религиозными нормами 

понимаются правила поведения, содержащиеся в различных священных книгах 
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либо установленные церковью. Реализация данного вида социальных норм 

обеспечивается внутренними убеждениями людей и деятельностью церкви. 

Религиозные нормы содержатся в различных религиозных писаниях (Библия, 

Коран, Талмуд). В современности большое значение имеют нормы права. Это 

правила поведения, установленные или санкционированные государством и 

охраняемые от нарушений с помощью мер государственного воздействия. Нормы 

морали и нормы права находятся в тесном взаимодействии, взаимопроникают, 

дополняют и поддерживают друг друга в процессе регулирования общественных 

отношений. В нормах права закрепляются моральные принципы, и ввиду этого 

право выступает средством развития и внедрения в жизнь требований морали, и, 

прежде всего, справедливости. Нередко в преамбулах нормативных правовых 

актах дается нравственное обоснование их принятия. Существенное влияние 

оказывают моральные требования и в процессе применения норм права, т. к. без 

обращения к нравственным нормам невозможно разрешение многих 

юридических дел, что непосредственно очень важно в нашей работе. 

Несовпадение права и морали связано с тем, что мораль предъявляет к человеку 

большие требования, чем право. Бывает и так, что право дозволяет, а мораль 

осуждает[3, с. 167–168]. 

Особенность моральных требований в отношении сотрудников 

правоохранительных органов состоит и в том, что многие из них получили 

закрепление в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность этих 

органов. Например: «Сотрудник должен быть морально безупречным, везде и 

всегда следовать высоким нравственным принципам поведения, сохраняя 

осмотрительность при выборе друзей и товарищей, репутация которых при 

общении с ними может скомпрометировать сотрудника, что может причинить 

ущерб репутации органов внутренних дел». [4 , ст. 21] «В работе с гражданами и 

должностными лицами сотрудник должен проявлять терпение, вежливость, 

тактичность, доброжелательность и уважение, не допускать действий, 

унижающих их честь и достоинство. Сотрудник должен уметь уважать права 

граждан, не терять самообладание и достоинство при общении с людьми» [4, 

ст.10]. В этих случаях моральные и правовые нормы совпадают.  

Следует признать, что мораль зародилась раньше правовых и политических 

норм, раньше государственной организации общества. Моральные нормы 

сформировались на протяжении тысячелетий человеческой истории, оформляясь 

из древних обычаев. В Моральные нормы отражают представления человечества, 

отдельных его социальных групп и конкретного человека о добре и зле, 

справедливости, достоинстве и чести, счастье, милосердии и других ценностях 

общества. Значительное воздействие на моральные нормы оказывали и 

оказывают религиозные нормы, а в современном обществе – и правовые. В целом 

право содействует утверждению в обществе прогрессивных нравственных 

принципов, а мораль, в свою очередь, поддерживает право, способствует 

закреплению в нем высоких нравственных идеалов, повышению его 

эффективности. 
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Понятие функций государства является базовым в теории государства и 

права, т. к. оно неотделимо от установления социальной роли государства.  

Отмечаются следующие теоретические подходы к пониманию функций 

государства: деятельный (основные направления (стороны, виды) деятельности 

государства), предметно-политический (предмет и содержание деятельности 

государства, а также обеспечивающие ее средства и способы, т. е. механизмы), 

социально-телеологический (цели и социальное назначение государства), 

нормативно-телеологический (легализованное выражение целей и основных дел 

государства), властный (главные и основные способы осуществления 

государственной власти), интегративный (основные направления его 

деятельности, а также цели, методы, формы и средства ее осуществления). 

Наиболее распространено понимание функций государства, связанное с 

определением их как основных направлений деятельности государства по 

осуществлению стоящих перед ним задач (научная позиция М.И. Байтина) [1, 

с. 117]. Достижениями советского времени в отношении функциональной 

характеристики государства признаются выводы о классовой и социальной 

природе функций государства, постоянном возрастании количества функций 

государства, что обусловлено расширением сфер воздействия государства, 

описание классификаций функций, обоснование правовых и неправовых мер 

воздействия государства [2, с. 10]. 

Наряду с множественностью определений функций государства в 

юридической литературе отмечаются различные их классификации. В качестве 

оснований классификации определяются продолжительность существования 

http://bii.by/tx.dll?d=261685
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функций, их социальная значимость, история становления, сферы приложения и 

осуществления и др.  

По продолжительности существования различаются: постоянные 

функции, которые осуществляются на всех этапах развития государства, и 

временные, которые прекращают свое действие с решением определенных задач, 

имеющих, как правило, чрезвычайный характер.  

По социальной значимости можно выделить основные и неосновные 

функции. Следует отметить отсутствие чѐткого критерия деления функций 

государства на основные и неосновные, а также сложность и дискуссионность 

данной классификации. При этом основными функциями определяются наиболее 

общие, важнейшие направления деятельности государства по решению 

стратегических задач и целей, стоящих перед ним в определенный исторический 

период. Характерными чертами являются: они осуществляются всем 

государственным механизмом в целом; им присущ комплексный, системный 

характер. В свою очередь, неосновные функции выступают составными 

структурными частями основных функций. Как следствие, они представляют 

собой направления деятельности государства по выполнению его задач в 

конкретной, сфере общественной жизни [3, с. 167–168].  

По территории осуществления традиционно выделяются внутренние и 

внешние функции. Внутренними признаются функции, которые связаны с 

реализацией задач государства внутри страны, внешними – на 

межгосударственном уровне. Изменение содержания данных функций 

обусловлено модернизацией общества. К примеру, наиболее важными 

внутренними функциями современного государства считаются развитие 

образования и науки, экономическая, налогообложения и финансового контроля, 

социальная, политическая, правоохранительная, идеологическая [4, с. 61]. 

Базовой внешней функцией государства любого исторического периода является 

оборона территории. К важным внешним функциям современных государств 

относятся также сотрудничество с другими государствами, а также участие в 

межгосударственных образованиях. При этом большинство авторов считают, что 

в настоящее время деление функций на внутренние и внешние утрачивает свое 

догматическое значение.  

Относительно новым в классификации функций можно считать различение 

по критерию выражения (видимости) явных и латентных функций 

государства. В данном случае явными функциями государства признаются те, 

которые являются необходимыми и получают конституционное закрепление. Они 

формируются и декларируются в кодексах, закрепляются в системе статусов и 

ролей, как следствие, носят преднамеренный и осознаваемый характер. В их 

число включаются правосудная, законотворческая, организационная, 

идеологическая функции, функции обеспечения законности и правопорядка и др. 

В свою очередь, «латентные или скрытые функции государства – функции, 

которые осуществляются посредством деятельности, направленной не на 

обеспечение потребностей общества, а на достижение целей, преследуемой 

природой функционирования государства, направленных на его самосохранение, 
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самопродолжение, либо на удовлетворение потребности определенных 

социальных групп» [5, с. 15]. Как правило, латентные функции не запланированы, 

носят непреднамеренный характер и выступают теневой стороной явных 

функций.  

В контексте отхода от классовой трактовки функций государства в 

современной учебной литературе предлагается единая (всеобщая) 

классификация функций государства, не зависящая от их типов государства и 

политических систем. В данном случае выделяются шесть комплексных функций 

государства: экономическая, политическая, социальная, идеологическая, 

экологическая, охранительная [3, с. 169–170]. Каждая из обозначенных функций 

имеет не только соответствующее содержание, но и свою историю становления, 

характерную структуру. 

Таким образом, можно констатировать дискуссионность научных трактовок 

понимания и классификации функций государства в теории государства и права. 

Критериями для отнесения тех или иных функций к определенным группам, 

устанавливаются продолжительность их существования, социальная значимость, 

территориальный масштаб, сферы общественной жизни и др. В практическом 

плане наиболее значимой представляется единая классификация функций 

государства.  
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Проблема належної оцінки ефективності податкової та бюджетної політики 

країни сьогодні, в часи економічної та політичної нестабільності, є надзвичайно 

актуальною та стає предметом як політичних, так і суспільних, наукових 

дискусій.  
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Податки в умовах ринкової економіки є важливим важелем впливу держави 

на економіку, адже виступають джерелом наповнення бюджетів всіх рівнів для 

реалізації функцій держави. 

Одним із найбільш вживаних індикаторів оцінки ефективності 

оподаткування в країні є показник податкового навантаження (тягаря). Існує 

багато підходів до визначення сутності поняття «податкове навантаження» в 

теоретичних та практичних дослідженнях українських та зарубіжних науковців, 

вважаємо доцільним детально розглянути зміст цієї категорії. 

Податкове навантаження є показником впливу оподаткування країни на 

економіку та суспільство в цілому та окремих економічних суб’єктів; важливою 

характеристикою податкової системи 

Податкове навантаження є якісною характеристикою системи 

оподаткування в країні та реалізується на чотирьох рівнях: 

- податковий тиск податкових важелів; 

- податковий тиск сукупності податків; 

- використання платниками механізму податкових пільг, за якого 

податковий тиск переміщується з одних платників на інших.; 

- використання податкових технологій за яких відбувається посилення 

податкового тиску [1].  

Розрізняють якісний та кількісний аспекти в дослідженні проблеми 

податкового навантаження. Так, якісний аналіз пов’язують з конкретними 

наслідками впливу податків та дослідженням ефектів оподаткування. В теорії 

економіки добробуту виділяють два види ефекту оподаткування – ефект доходу 

та ефект заміщення. 

Отже, можна стверджувати, що поняття «вплив податкового навантаження 

на економіку країни» є комплексним і достатньо складним, воно об’єднує певні 

соціальні та макроекономічні ефекти, вивчення яких є сутністю якісного аналізу 

податкового тягаря в умовах сучасності. Кількісне оцінювання податкового 

навантаження ускладнюється неможливістю їх точного математичного 

розрахунку. Тож обчислення податкового тягаря зводиться до визначення ефекту 

доходу та розраховується як співвідношення суми сплачених податків до спільної 

податкової бази [2]. 

Зазначимо, що в економічній теорії існують поняття реального та 

номінального податкового навантаження. Відрізняються вони тим, що під час 

розрахунку першого використовують суми всіх податкових надходжень до 

бюджету, другого – суми нарахованих податків відповідно до чинного 

законодавства.  

Ступінь відповідності між номінальним та реальним податковим 

навантаженням може вказувати на високий рівень податкової дисципліни 

суспільства та ефективність адміністрування податків в країні або ж стати 

індикатором наближення податкового навантаження до забороненої зони шкали 

оподаткування Лаффер, коли збільшення ставки податку не призводить до 

збільшення надходжень до бюджету, а зменшує економічну активність населення 

або ж змушує платників будь-якими шляхами зменшити податковий тиск. 
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Так, незважаючи на не надто жорсткий рівень податкового навантаження в 

Україні у порівнянні з іншими європейськими країнами, існує велика кількість 

проблем у податковій сфері, основними з яких є низька податкова дисципліна 

платників податків, велика кількість неефективних податкових пільг, наявність 

«тіньової» економіки, за якої суб’єкти господарювання не сплачують ту суму 

податків, яку повинні [3]. 

У наш час важливо оцінювати та аналізувати ступінь рівномірності 

розподілу податкового навантаження за видами економічної діяльності, 

досліджувати динаміку зміни податкового навантаження на певну галузь 

протягом деякого періоду часу, тож доцільно визначати показник податкового 

тягаря за видами економічної діяльності. Він дає змогу встановити напрям 

податкової політики стосовно тієї чи іншої галузі, тим самим впливати на її 

інвестиційну привабливість для інвесторів.  

Дослідження податкового навантаження у розрізі видів економічної 

діяльності дає змогу визначити ті види економічної діяльності, які потребують 

особливої уваги з боку податкових органів (ті, в яких спостерігаються великі 

масштаби ухилення платників податків від їх сплати), а також користуються 

найбільшими пільгами. Останні, в свою чергу, мають бути проаналізовані на 

предмет доцільності надання таких пільг та відповідності пріоритетам 

економічної політики держави. 

Податкове навантаження є не тільки індикатором системи оподаткування 

країни, а й основою проведення її реформування. Крім цього, рівень податкового 

навантаження впливає на здатність підприємств розширювати свою діяльність, 

примножувати прибуток. Тож важливо створити такі умови , щоб потреби 

держави не стояли вище можливостей населення, щоб різниця між вигодою від 

сплати податків та податковим навантаженням була очевидною, щоб повна та 

вчасна сплата податків була свідомим вибором. 
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Современные общества характеризуются сплоченностью, основанной на 

всеобщем социальном и равном интересе. В наше время все меньшее количество 

государств состоят из одной или немногих национальностей. Возможность 

беспрепятственного передвижения, развивающиеся телекоммуникационные 

технологии, межгосударственные организации и другие факторы создали 

мультинациональные общества. 

В последние десятилетия сначала в конституционном праве стран 

тоталитарного социализма, а затем и в других основных законах стали 

сравнительно широко закрепляться права различных общностей, коллективов. 

Однако первым примером такого рода было положение Декларации 

независимости США 1776г., провозгласившей право народа (в данном случае 

американских колоний Великобритании) на сопротивление угнетательскому 

правительству (имелось в виду королевское правительство метрополии – 

Великобритании). В африканских конституциях, принятых после крушения 

тоталитарных режимов в странах этого континента в 90-х годах, коллективное 

право народа на сопротивление угнетению подверглось определѐнным 

уточнениям, отражающим идеологию современной эпохи: право на 

сопротивление мирными средствами, включая кампании гражданского 

неповиновения (Бенин, Буркина-Фасо, Гана и др.). В Германии, Словакии 

отмеченные выше положения имеют и индивидуальный характер: каждый 

гражданин вправе оказывать сопротивление всякому, кто попытается устранить 

демократический строй, если иные средства не могут быть использованы. 

В конституции стран тоталитарного социализма впервые было включено 

положение о праве наций на самоопределение вплоть до отделения. Оно приняло 

форму конституционной нормы о праве выхода (сецессии) субъекта федерации из 

еѐ состава (в странах тоталитарного социализма субъекты федераций создавались 

по национально-территориальному признаку). В международном праве это 

положение было истолковано расширительно – как право этносов самостоятельно 

распоряжаться своей судьбой, определять свой политический строй, форму 

организации жизни. С крушением социалистических федераций право сецессий 

исчезло из конституций, но конституция Эфиопии 1994 г. закрепляет его в 

своеобразной форме: в ней говорится о праве наций, национальностей и 

народностей федеративной Эфиопии выйти из еѐ состава. Речь идѐт именно об 

этнических группах, но не о штатах, которые в Эфиопии являются субъектами 

федерации. 

Говоря о национальных аспектах мы не случайно затрагиваем федерации, 

поскольку, как известно, в зависимости от целей образования федеративные 

государства подразделяются на территориальные и национально-

территориальные. В последних все субъекты федерации или часть их 
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организованы с учѐтом национального (этнического, религиозного, языкового) 

состава населения. Так, в Канаде девять провинций – англоязычные, а одна 

(Квебек) – франкоязычная; в Бельгии один из субъектов федерации 

франкоязычный, другой – нидерландскоязычный, а третий – смешанный (наряду 

с этим ст.3-тер Конституции Бельгии, включѐнная в 1980 г., признаѐт 

существование трѐх сообществ – французского, фламандского и 

немецкоязычного, которые имеют свои советы, обеспечивающие культурно-

национальную автономию этих сообществ); в Индии в 1956 г. система штатов 

была переформирована с учѐтом так называемого лингвистического принципа, 

хотя это и не повсеместно привело к положению «один язык – один штат»; в 

Швейцарии, где население говорит на четырѐх языках, субъектами федерации 

являются 23 кантона, однако, как правило, население каждого кантона в 

национально-языковом отношении однородно. В то же время при формировании 

федерации в Нигерии границы штатов намеренно проводились таким образом, 

чтобы они не совпадали с ареалами расселения племѐн. Это сделано с целью 

воспрепятствовать развитию трайбализма и способствовать скорейшему 

складыванию нигерийской нации. 

Национальный вопрос всегда был довольно острым и в Испании. Эта страна 

отличается языковым и культурным многообразием. Проблема межнациональных 

особенностей населяющих еѐ народов была разрешена путѐм образования 

автономных сообществ. В преамбуле Конституции (1978) признана 

«необходимость обеспечить всем испанцам и всем народам Испании 

осуществление прав человека, развитие своих культур и традиций, языков и 

институтов». Как отмечается в юридической литературе, учредители 

Конституции (1978) при разрешении национального вопроса опирались на опыт 

Второй испанской республики (1931 – 1936) и на итальянский опыт, 

зафиксированный в Конституции (1947). 

Главной проблемой в национальном вопросе является достижение 

равенства перед законом и судом независимо от таких факторов, как раса, 

национальность или язык. Норма о такого рода равенстве содержится в 

конституциях многих зарубежных стран (ст. 14 Конституции Испании, ст. 3 

Конституции Италии, ст. 13 Конституции Португалии и др.). Вместе с тем 

проблемы обеспечения национального и языкового равноправия пока остаются в 

зарубежных странах, а в отдельных из них даже обостряются. Формы разрешения 

национального вопроса обеспечивают реализацию так называемых коллективных 

прав, т. е. прав отдельных сообществ. На уровне конституционно-правового 

статуса личности права отдельных представителей национальных общностей не 

всегда обеспечиваются должным образом. В юридической литературе 

отмечаются факты дискриминации по национальному или расовому признаку. 

Нарушения прав представителей национальных меньшинств зафиксированы и в 

тех странах, которые кичатся своими демократическими традициями. Так в США 

в период Второй мировой войны дискриминации подвергались японцы и 

итальянцы. За годы войны различным ограничениям прав были подвергнуты 

более 600 тыс. американцев итальянского происхождения. Итальянцев выселяли 
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из своих домов на Западном побережье, интернировали в специальные зоны, 

ограничивали в приѐме на работу. Конфисковывались рыболовецкие судна, 

принадлежавшие иностранцам. 

Но есть примеры такой дискриминации и в мирное время, когда 

значительная часть населения оказывается фактически гражданами «второго 

сорта». Более того, укоренившиеся в стране граждане не получают статуса 

гражданина. Так, в Латвии при общей численности населения в 2,4 млн человек 

более 700 тыс. этнических русских, почти 30%, в Эстонии – 220 тыс. из 1,3 млн 

(почти 17%). Однако большинство из них не обладают статусом гражданина. 

В Латвии установлен и юридически оформлен так называемый статус 

негражданина – «alien» (в переводе с англ. «чужой», «инородный», 

«иностранный»). Но поскольку иностранный гражданин должен иметь 

подтверждение своего иностранного гражданства, то в данном случае слово 

«иностранный» не подходит. Слово «инородный» вроде бы бессмысленно в 

отношениях между человеком и государством. Следовательно, остаѐтся только 

один перевод – «чужой». Именно так и называются в паспорте жители Латвии, не 

связанные кровным родством с латышами. 

Таким образом, политико-правовой статус народов определяется прежде 

всего наличием своего государственного образования или их нахождения в 

составе другого государства (тогда правовой статус народа должен находить 

отражение в Конституции этого государства). В мировое сообщество, наряду с 

крупными державами, входят суверенные государства с численностью всего в 

несколько десятков тысяч населения. Но едва ли их можно отнести к категории 

национальных меньшинств или малочисленных народов. В то же время сотни 

тысяч (а порой – миллионы) граждан одной национальности, проживающие в 

составе государства иной («коренной») нации, оказываются в положении 

национальных меньшинств. 

По нашему мнению, в Конституции любого современного государства 

должна содержаться норма, согласно которой каждый будет иметь право 

сохранять свою национальную принадлежность и пользоваться равными правами 

независимо от пола, расы, языка и национальности. 

 

 

 

РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 
Иванова А.И., студентка 4 курса специальности 1-24 01 02 «Правоведение», 

Гомельский государственный університет имени Франциска Скорины, 
Научный руководитель: Федотов Вячеслав Анатольевич 

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

ГГУ им. Ф. Скорины 

 

В формальном смысле под источником права понимают внешнюю форму 

выражения и закрепления норм права [1, с. 44]. Источниками международного 

частного права стран романно-германской правовой системы традиционно 
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являются: 1) международные договоры; 2) нормативные (правовые) акты; 3) 

международные правовые обычаи. В странах англо-саксонской правовой системы 

права (США, Великобритания и др.) источником международного частного права 

является также судебный прецедент [1, с. 45]. 

В связи с расширением сферы действия международного частного права, 

особенно за счет развития и углубления торгово-экономических и иных 

отношений интерес к источникам международного частного закономерно 

обостряется, приобретая научно-прикладную значимость. Поэтому актуальным 

является вопрос о понятии и сущности судебной практики в международном 

частном праве. Однако, как в отечественной юридической литературе, так и 

зарубежной нет единого подхода к решению данного вопроса.  

Законодательство Республики Беларусь не содержит легального 

определения понятия «судебная практика», однако эта правовая категория 

упоминается в ряде нормативных правовых актов.  

По существу, судебная практика представлена постановлениями Пленума 

Верховного суда Республики Беларусь и Пленума Высшего Хозяйственного суда 

Республики Беларусь по обобщению и разъяснению законодательства. 

Согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О 

нормативных правовых актах» (далее – Закон), постановления Пленума 

Верховного суда Республики Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь являются нормативными правовыми актами. Однако, эти 

источники права в Республике Беларусь, принимаемые в соответствии с особой 

установленной процедурой по своей юридической природе представляют собой 

акты толкования, разъясняющими правильный и единообразный порядок 

применения судами правовых норм.  

При этом формирование норм постановлений Пленумов высших судебных 

инстанций Республики Беларусь основано на действующих правовых актах 

большей юридической силы, а также уже имеющихся материалов судебных дел 

[2, с. 13]. Как указано в ст. 58 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей Пленум Верховного Суда Республики Беларусь рассматривает 

материалы обобщения судебной практики, судебной статистики и дает в порядке 

судебного толкования судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам 

применения законодательства, а по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь принимает постановления. 

В юридической литературе имеются разные подходы к осмыслению 

правовой природы судебной практики. В Беларуси и в других странах романо-

германской правовой системы, относительно признания судебной практики 

источником международного частного права существуют две наиболее 

устоявшиеся точки зрения:  

1. Судебная практика не является источником международного частного 

права, так как суд не создает правовых норм, а только их толкует. Так, по мнению 

Е.Б. Леонович, В.П. Мороза и ряда других белорусских ученых в Республике 

Беларусь судебная практика как таковая не является источником права по 

законодательству Республики Беларусь. Такой же позиции придерживаются 
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украинские авторы. Как отмечают Г.С. и Л.С. Фединяк в Украине судебная 

практика не является источником международного частного права. Однако 

толкование правовых норм с помощью судебной практики имеет место и в 

правоотношениях с «иностранным элементом» [4, с. 36]. «Судебная и 

арбитражная практика как таковые не только не являются, но и не могут являться 

источниками международного частного права, а ими являются только судебные 

прецеденты, которые являются источником права в анло-саксонской правовой 

системе», – указывает В.Л. Чубарева [5, с. 44]. 

2. Судебная практика является источником международного частного права, 

т.к. постановления Пленумов Верховного и Высшего Хозяйственного Судов 

Республики Беларусь, разъясняющее применение норм законодательства, 

представляют собой нормативное (делегированное) толкование, которое является 

источником права. По мнению В.Г. Тихини, судебная практика по гражданским 

делам в Республике Беларусь рассматривается в качестве источника 

международного частного права [3, c. 41]. 

 В отдельных научных роботах упоминается более широкая правовая 

категория – «юридическая практика», которая определяется как деятельность по 

принятию, толкованию, реализации юридических предписаний в единстве с 

накопленным социально-правовым опытом [2, с. 9]. При этом по субъектам 

различают законодательную, судебную, следственную и другие типы 

юридической практики [2, с. 9]. 

Важное научное и прикладное значение имеет также вопрос о соотношении 

судебной практики и судебный прецедент. Единого мнения среди ученых-

юристов относительно данного вопроса нет: одни авторы полагают, что судебная 

практика и судебный прецедент являются синонимами, другие рассматривают их 

как самостоятельные формы права [2, с. 8]. 

На наш взгляд, судебная практика и судебный прецедент не являются 

источниками международного частного права Беларуси, однако играют важную 

роль в толковании и применении норма законодательства.  

Судебный прецедент – это источник права стран, относимых к 

англосаксонской правовой семье: вынесенное судом по конкретному делу 

решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех 

судов той же или низшей инстанции при решении аналогичного дела. Не стоит 

отождествлять его с судебной практикой, под которой понимают обобщение 

судебной деятельности, результат толкования и применения законодательства. 
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СЕКЦІЯ 3 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

ДИЗАЙН ТА ОФОРМЛЕННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ  
Бицик О.С., студент 5 курсу 

спеціальності 059 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., Манькута Яна Миколаївна 

 

Сьогодні веб-сайт один з ефективних та економічних інструментів 

представлення себе усьому світу засобами Інтернет-технологій. Веб-сайт – не 

просто веб-сторінка з інформацією, а в першу за все обличчя будь-якої 

установи. Сайт може стати ефективною рекламою, престижної візиткою, 

діловим помічником, зручним інструментом ведення справ, полем взаємодії з 

клієнтами та партнерами. Свобода представлення інформації в Інтернеті 

обумовила появу у віртуальному просторі велику кількість веб-ресурсів. Тому 

визначення типу веб-ресурсу по схемі представлення інформації, її об’єму та 

категорії вирішення завдань є актуальним питанням під час розробки сайту. 

Створення будь-якого веб-сайту вирішує питання: з чого ж почати його 

створення і який підхід потрібно обрати для максимально ефективної роботи 

сайту (утримання та збільшення користувачів) та ін. 

Призначення сайту залучити як можна більше відвідувачів-користувачів. 

Коли відвідувач переходить на веб-сторінку, то в першу чергу на нього справляє 

враження представлення контенту, його якість та стиль самого веб-сайту. Від 

того, яке враження справить на користувача зовнішній вигляд сайту  дизайн, 

буде залежати бажання користувача ознайомитися з контентом. 

Якісний контент сам себе продає  і користувачам, і пошуковим системам, 

тому вибір стилю веб-ресурсу відіграє важливу роль в розробки сайту. Саме з 

вибору стилю веб-ресурсу починається побудова будь-якого веб-ресурсу – від 

вибору стилю буде залежати його структура, тематика та кольорова гама (рис. 

1). 

Вибір стилю залежить від трьох компонентів, взаємодія яких робить веб-

ресурс найбільш відвідуванім: 

1. Користувачі. 

2. Контент. 

3. Дизайн. 
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Рисунок 1 – Логічна схема вибору стилю веб-ресурсу (власна 

розробка) 

 

Користувачі – цільова аудиторія, які з найбільшою вірогідністю 

придбають рекламований товар або скористаються пропонованою послугою. 

Перед плануванням рекламної кампанії одним з найбільш важливих завдань є 

визначення цільової аудиторії, написання «портрета» користувача. Основними 

характеристиками є: стать, вік і розмір доходу. Надалі, користувачі можуть 

визначатися і за соціальним статусом, способом життя, звичками, інтересами та 

іншими факторами. 

Контент  інформаційне наповнення сайту, тобто та інформація, яку 

розробник наводить самостійно або копіює з різних джерел з дотриманням 

відповідних нормативно-правових обмежень. 

Контент містить: 

2. тексти; 

3. графіку: картинки, фото, креслення, елементи інтерфейсу; 

4. мультимедіа: аудіо та відео файли; 

5. інші файли різноманітних форматів (Adobe, Excel, Word 

тощо). 

Весь контент охороняється законом про авторське право, оскільки він є 

продуктом інтелектуальної праці і має своїх авторів і власників. Окрім якості 

контенту одним з важливих критеріїв є його доступність. Особливо важливою 

для користувача є актуальність контенту, його значущість на даний час і 

достовірність наданих даних, а також відповідність контенту поставленим 

цілям – знайти потрібну та корисну інформацію.  

Веб-дизайн  процес створення веб-сайтів, який включає в себе технічну 

розробку, структурування інформації, візуальний (графічний) дизайн і модульну 

сітку. 
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Основи веб-дизайну закладаються на етапі розробки технічного 

завдання - документа, що описує вимоги щодо візуального представлення та 

структури сайту. У технічному завданні також найчастіше описуються 

побажання щодо програмної реалізації сайту. 

Після розробки та затвердження технічне завдання починається етап 

розробки дизайну сайту, який потребує преш за все створення модульної сітки 

сайту. Модульна сітка описує розташування елементів на сторінках сайту, яка 

повинна містити мінімум, два блоки: для основного тексту сайту і для меню. 

Якщо на сторінці потрібно розташувати додаткові елементи, наприклад, ще 

одне меню, «підвал» («footer») або «заголовок» («header»), то модульна сітка 

розбивається ще на кілька блоків. 

Визначення стилю веб-ресурсу формується контент та починається 

розробка (кодування сайту). Вибір стилю веб-ресурсу має значення не тільки с 

точки зору розробки самого веб-продукту, а й з боку інтернет-маркетингу, які 

реалізується в будь-якої установі.  
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Актуальной проблемой построения инновационных экономик считается 

интеллектуализация, то есть процесс разработки и программной реализации 

моделей и алгоритмов искусственного интеллекта, целью которого является 

применение опыта пользователей, формализация различных постановок 

практических задач, взаимодействие с электронно-вычислительными машинами 

на естественном языке.  

Поэтому интересуют следующие вопросы:  

Разработка Veb в области интеллектуальных агентов на основе семантик; 

Veb-сервисы и семантические Veb-сервисы; 

Облачные вычисления [1]. 

Интеллектуальным агентом является программа, самостоятельно 
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выполняющая определѐнное задание, заданное пользователем компьютера, в 

течение долговременного промежутка. Примером заданий, выполняемых 

агентами, является задача постоянного поиска и сбора необходимой 

информации в Интернете. Существует несколько типов агентов в 

искусственном интеллекте. Например: 

Физический агент – это агент, воспринимающий мир через некоторые 

сенсоры и действующий с помощью манипуляторов. 

Временной агент – это агент, использующий изменяющуюся информацию 

с ходом времени и предлагающий некоторые действия или предоставляющий 

данные компьютерной программе или человеку, и получающий информацию 

через программный ввод. 

Различают пять групп агентов по типу обработки: 

Агенты с простым поведением. 

Агенты с поведением, основанным на модели. 

Целенаправленные агенты. 

Практичные агенты. 

Обучающиеся агенты[3]. 

Veb-служба – это единица модульности при использовании сервис-

ориентированной архитектуры приложения, которая может 

взаимодействовать между такими же службами и со сторонними 

приложениями через сообщения, основанные на определѐнных протоколах и 

соглашениях[5]. 

Каждая из Veb-технологий имеют свои преимущества: 

Veb-службы обеспечивают взаимодействие программных систем 

независимо от платформы.  

Veb-службы основаны на базе открытых стандартов и протоколов.  

Использование интернет-протокола обеспечивает HTTP-взаимодействие 

программных систем через межсетевой экран.  

Также из Veb-технологий имеют свои недостатки: 

Громадный размер сетевого трафика и небольшая производительность по 

сравнению с технологиями RMI, CORBA, DCOM из-за применения текстовых 

XML-сообщений. Однако определѐнных veb-серверах возможна настройка 

сжатия сетевого трафика. 

Безопасность. Ответственные veb-службы должны использовать 

кодирование и требовать аутентификации пользователя.  

Семантические veb-сервисы являются законченными элементами 

программной логики с однозначно описанной семантикой, используемые через 

Интернет и годные для автоматизированного поиска, композиции и 

выполнения с учетом их семантики.  

Облачные вычисления является моделью обеспечения удобного сетевого 

доступа по требованию к некоторому фонду конфигурируемых вычислительных 

ресурсов, которые оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. Потребители 

облачных вычислений значительно уменьшают расходы на инфраструктуру 
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информационных технологий и гибко реагируют на перемену 

вычислительных потребностей, применяя свойства вычислительной 

эластичности облачных услуг[2]. 

На текущий момент внимание к облачным исчислениям возрастает с 

каждым годом. Зафиксированы следующие характеристики облачных 

вычислений Национальным институтом стандартов и технологий США: 

Самообслуживание по требованию – это, когда потребитель 

самостоятельно изменяет вычислительные потребности, такие как серверное 

время, скорости доступа и обработки данных, объѐм хранимых данных без 

взаимодействия с представителем поставщика услуг; 

Универсальный доступ по сети – это услуги доступные потребителям по 

сети передачи данных вне зависимости от используемого терминального 

устройства; 

Объединение ресурсов – это, когда поставщик услуг объединяет ресурсы 

для обслуживания большого числа потребителей в единый пул для 

переназначения мощностей между потребителями; при этом потребители 

контролируют только основные параметры услуги (например, объѐм данных, 

скорость доступа), но направление ресурсов, предоставляемых потребителю, 

осуществляет поставщик; 

Эластичность – это, когда услуги предоставлены, расширены, сужены без 

дополнительных издержек на взаимодействие с поставщиком в автоматическом 

режиме; 

Учѐт потребления – это, когда поставщик услуг исчисляет используемые 

ресурсы на определѐнном уровне абстракции (например, объѐм хранимых 

данных, пропускная способность, количество пользователей, количество 

транзакций), и на этой основе оценивает объѐм предоставленных потребителям 

услуг[4]. 

Семантика – основа успешного SEO-продвижения, именно поэтому 

семантические сети играют очень важную роль в маркетинге. 
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Економічні умови нашої країни сприяють активному розвитку сфери 

громадського харчування. З'являються кафе, ресторани, бари та інші заклади, 

які відрізняються як дизайном, так і меню, технологіями приготування страв. Це 

призводить до конкуренції на ринку праці, тому випускники вищих навчальних 

закладів, спеціалісти по харчовим технологіям, повинні володіти сучасними 

навичками роботи з сировиною, новим обладнанням, вміти самостійно 

навчатися і включатися у виробничий процес з першого дня виходу на роботу. 

Для тих, хто хоче самостійно вчитися і розвиватися на сьогоднішній день в 

Інтернет середовищі є велика кількість програм і додатків, які містять 

різноманітні кулінарні рецепти та поради щодо приготування страв. Кожному 

технологу, для удосконалення його професійних якостей, необхідно володіти 

інформаційними технологіями, пов'язаними з підбором рецептур, складанням 

меню, розрахунком продуктів для банкету. 

На допомогу прийдуть програмні від продукти Play Маркет, які можна 

встановити на особистий мобільний телефон, щоб завжди мати "під рукою". До 

таких програм належать "Кулінарні рецепти", "Рецепти на кожен день", 

"Кулінарна книга", "Рецепти для дітей", "Здорове харчування" та ін. [1] 

 

 
Рисунок 1 – Додаток "Що готуємо?"  

 

Наприклад, за допомогою додатку "Що готуємо?" (Рис. 1) легко можна 

підібрати рецепти для тих продуктів, що є в наявності. Додаток має фільтри на 

результат пошуку: за видам страв, за наявності в рецептурі обов'язкових 

продуктів, за складністю. "Стоп Лист" дозволяє складати список заборонених 
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продуктів, що дуже зручно при дотриманні дієти або наявності алергії.  

Великої популярності в даний час набуває молекулярна кухня - розділ 

харчової промисловості, пов'язаний з вивченням фізико-хімічних процесів, які 

відбуваються при приготуванні їжі. Кухарі ділять продукти на молекули і 

змінюють їх властивості, в результаті чого з'являються абсолютно нові за 

формою і консистенцією страви з незвичайними смаками. Студентам 

спеціальності "Харчові технології" для візуалізації хімічних процесів та 

віртуального експериментування стануть у нагоді додатки "Хімія", "Chemistri 

Lab", "Таблиця Мєндєлєєва" та ін. [2] 

Наприклад, програма BEAKER - Mix Chemicals перетворює мобільний 

телефон у посудину для хімічних реакцій (Рис. 2). Вибираючи з меню хімічні 

елементи можна утворювати розчини та проводити реакції наочно споглядаючи 

результат.  

   
 

Рисунок 2 – Програма BEAKER - Mix Chemicals  

 

Для креативних майстрів кулінарної справи, для студентів, для любителів 

приготувати вдома щось смачненьке завжди в нагоді стануть програми та 

додатки, які можна безкоштовно завантажувати в Інтернеті.  

Література 

1. https://play.google.com/store/apps/developer?id=MediaFort 

2. https://chefs-academy.com/recipes 
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obucheniya-na-urokah-kulinarii-quot-265390 
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЦИФРОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Петров В, аспирант 3 курса Института Педагогики,  

Университет Казимира Великого в Быдгощчи (г. Быдгощц, Польша) 
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Катажина Дормус 

 

Проблема информатизации образования является одним из приоритетных 

направлений модернизации отечественной системы образования. В качестве 

одного из основных направлений информатизации всех форм и уровней 

образования определено создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Под ЦОР понимается информационный источник, содержащий текстовую, 

цифровую, графическую, аудио, видео и другую информацию, направленный на 

реализацию целей и задач современного образования. В одном цифровом 

образовательном ресурсе могут быть выделены как информационные 

источники, инструменты создания и обработки информации, так и 

управляющие элементы [1]. Развитие индустрии информационных услуг сферы 

образования, включающей производство цифровых образовательных ресурсов и 

программно-методического обеспечения, наряду с созданием и развитием 

телекоммуникационных структур отдельных образовательных учреждений и 

отрасли в целом, систем контроля качества образования составляет основу 

формирования инфраструктуры информатизации современного образования. 

В настоящее время термин «медиакомпетентность» не без основания 

можно считать широко востребованным. В определении, данном К. Тайнер, 

медиакомпетентность предстает как «способность находить, оценивать и 

эффективно использовать информацию в личной и профессиональной 

деятельностях» [2, c. 8]. По словам У. Шлудермана, медиакомпетентность 

содержит перечень способностей и умений, относящихся к медиа, которые 

должны включать в себя измерения знаний, восприятия и (относительно 

активного) использования (массовой) медиа [3, c. 19]. Шлудерман указывает на 

необходимость активизации медиакомпетентной личности по отношению к 

средствам массовой коммуникации и наличия медиазнаний и медиаумений. 

Термин медиакомпетентность более точно определяет суть имеющихся у 

индивида умений использовать, критически анализировать, оценивать и 

передавать медиатексты в различных видах, формах и жанрах, анализировать 

сложные процессы функционирования медиа в социуме. Особое значение 

придается в Польше развитию медиакомпетентности - «композиционной 

гармонии знаний, понимания, оценивания и умелого использования медиа». 

При этом имеется в виду знания в области истории медиакультуры, медийных 

теорий, языка медиа; понимание роли, механизмов и степени влияния медиа в 

современном обществе; умения контролировать свои медийные контакты, 

выбирать нужные медиатексты разных видов и жанров, интерпретировать и 

анализировать медиатексты; использовать медийную технику, создавать 

собственные медиатексты [4, с. 83]. 

Разработка современных электронных образовательных ресурсов, 

ориентируется на традиционные педагогические категории: знания, умения, 
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навыки. Однако эффективные образовательные ресурсы должны позволять 

учащемуся овладевать теми культурными практиками, которые требует от 

человека современное общество. Медиакомпетентность и связанные с ней 

деятельности как раз и являются таким современным ориентирами при создании 

электронных образовательных ресурсов. Причем понятие медиакомпетентности 

расширяется за счѐт использования новых цифровых технологий, позволяющих 

манипулировать с изображением, звуком, гиперссылками и текстом. На наш 

взгляд современные электронные образовательные ресурсы должны позволять 

учащимся приобретать такую компетентность. Для осуществления этих целей 

необходимо осуществлять педагогическое моделирование и проектирование 

электронных образовательных ресурсов. Педагогическое моделирование - это 

процесс определения теоретических оснований проектирования в форме 

закономерностей, принципов, ценностей, целей, образов; определения состава и 

структуры педагогических систем, процессов, ситуаций; представления 

созданных моделей в определенной знаково-символической форме. 

Педагогическое проектирование - дальнейшая разработка созданной модели в 

логике проектирования и доведение еѐ до уровня описания механизма 

получения полезного педагогического результата. На наш взгляд основными 

принципами являются следующие: 1) принцип максимальной полноты 

культурного контекста; 2) принцип активизации личностной мотивации к 

обучению; 3) принцип мультимодальности; 4) принцип многоуровневости и 

многомерности; 5) принцип системности и др. Принцип интерактивности или 

диалогичности подразумевает, что методическая обеспеченность должна быть 

максимально ориентирована на взаимное общение (диалог) обучающегося с 

методическим пособием независимо от его формы (текстовой, электронной, 

мультимедийной и др.).  

Резумируя вышеизложенное, нами было представлено сущность и понятия 

медиакомпетентности и цифровых образовательных ресурсов, а также основные 

принципы педагогического проектирования электронных образовательных 

ресурсов.  

Литература 
1. Мовчан И.Н. Цифровые образовательные ресурсы: современные 

возможности и тенденции развития 
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Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1998. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Соловей С.С., магистрант специальности 1-08 80 02 
«Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

Научный руководитель: к.п.н, доцент Климович Анна Фѐдоровна 
член-корреспондент международной академии технического образования 

В последнее время значительно увеличился интерес к компьютерному 

моделированию и образовательной робототехнике. На современном этапе 

наблюдается серьѐзный подход к эффективному внедрению в работу 

учреждения образования “Республиканское государственное училище 

олимпийского резерва” г. Минска современного цифрового учебного 

оборудования и цифровых образовательных ресурсов нового поколения. 

Робототехника в учебном процессе школы олимпийского резерва может 

рассматриваться, как междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе 

науку, технологию, инженерное дело, основанные на активном обучении 

учащихся. Робототехника должна представлять учащимся технологии 

последних поколений с огромными возможностями, способствовать развитию 

их профессиональных способностей, пространственного воображения, 

развивать самостоятельность при принятии решений, раскрывать творческий 

интеллектуальный потенциал. 

Успех учебного процесса возможен тогда, когда обучающиеся под 

руководством учителя создают компьютерные модели, апробируют их и видят 

результаты своего эксперимента. Такая стратегия обучения возможна на уроках 

информатики, как универсальной дисциплине, позволяющей широко 

использовать межпредметные связи и проводить чѐткую профессиональную 

ориентацию спортсменов, т.е. осуществить переход на практико-

ориентированную методику изучения информатики. 

Компьютерные модели в учебном процессе могут нести в себе следующие 

функции: 

образовательная – семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, on-

line мероприятия для педагогических работников, тренерского состава, 

обучающихся и лиц, занимающихся спортом; 

организационная – организация и внедрение элементов робототехники в 

практику современной школы, повышения квалификации тренерского состава и 

обучающихся, проведение методических мероприятий для педагогических 

работников Республиканского государственного училища олимпийского 

резерва, обучающихся и широкого круга лиц, занимающихся спортом и 

ведущих здоровый образ жизни; 

информационная – освоение, разработка и применение современных 

программных, технических средств обучения и информационных технологий в 

образовательном процессе, а также организационно-методическое и 
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техническое сопровождение работы тренера и спортсменов, разработка 

методических и практических рекомендаций в сфере использования 

компьютерных моделей в спорте и внедрения элементов робототехники в 

образовательный процесс; 

аналитическая – возможность создания систем поддержки принятия 

решений и экспертных систем на базе компьютерного моделирования 

биомеханики, процессов проведения индивидуальных тренировок, 

рекомендаций по темпам тренировок и способам питания и т.д., проведения 

широкомасштабных дискуссий, семинаров виртуальных консультаций (по 

средством программ-мессенджеров: Skype, ooVoo) с большим количеством 

участников, как в столичном регионе, так и возможность соединения с 

коллегами за пределами Республики Беларусь; 

консультационно-методическая – для обучающихся учреждения 

образования Республиканского государственного училища олимпийского 

резерва, как тематические, так и индивидуальные консультации по вопросам 

спортивной подготовки, прогнозирования развития ситуаций на соревнованиях, 

определение возможностей использования потенциала спортсмена, и при 

организации профориентационной работы. 

Робототехника и компьютерное моделирование стимулируют интерес 

обучающихся при изучении дисциплин, которые по мнению обучающихся 

являются “не основными, не нужными”. Одновременно с этим у них 

устанавливаются когнитивные, междисциплинарные связи, проявляется интерес 

при изучении материала и выстраивается логическая цепочка:  

что необходимо сделать; 

почему это необходимо сделать; 

как это сделать. 

При помощи данного цикла познания, при изучение нового материала, мы 

одновременно на доступном уровне излагаем тему учебной программы и 

поясняем способы использования изученного материала в профессиональной 

деятельности. Стоит отметить, что разработка компьютерных моделей и 

использование робототехники подразумевает кропотливый, совместный труд 

преподавателей различных областей знаний. Для успешного управления 

проектно-исследовательской деятельности преподавателей, прежде всего, 

необходимо обеспечить грамотное сопровождение проекта. Структурные 

преобразования в мировом образовательном пространстве и интеграция 

образовательных сфер в информационном обществе предполагает кооперацию 

учреждений образования, поскольку согласно законам цикловой повторяемости 

и необратимой дестабилизации, при помощи кибернетической модели 

управления, возможно достичь наилучшего результата за единицу времени. 

Литература 
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РАЗДЕЛЕНИЕ СЕКРЕТА ПО СХЕМЕ АСМУТА-БЛУМА 
Лашкевич Е. М., Ковалевич Д. А., студенты факультета ИТ, 2 курс, 7 группа 

Белорусский государственный технологический университет, Минск 

 

Разделение секрета (англ. Secret sharing) – термин в криптографии, под 

которым понимают любой из способов распределения секрета среди группы 

участников, каждому из которых достаѐтся своя некая доля. Секрет может 

воссоздать только коалиция участников из первоначальной группы, причѐм 

входить в коалицию должно не менее некоторого изначально известного их 

числа. 

Схемы разделения секрета применяются в случаях, когда существует 

значимая вероятность компрометации одного или нескольких хранителей 

секрета, но вероятность недобросовестного сговора значительной части 

участников считается пренебрежимо малой. 

Существующие схемы имеют две составляющие: разделение и 

восстановление секрета. К разделению относится формирование частей секрета 

и распределение их между членами группы, что позволяет разделить 

ответственность за секрет между еѐ участниками. Обратная схема должна 

обеспечить его восстановление при условии доступности его хранителей в 

некотором необходимом количестве. 

Схема Асмута-Блума [1,2] – пороговая схема, построенная с 

использованием простых чисел. Позволяет разделить секрет между  сторонами 

так, чтобы его могли восстановить любые  участников. 

Пусть  - некоторый секрет, который требуется разделить. Выбирается 

простое число , большее . Выбирается  взаимно простых друг с другом 

чисел , таких что: 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

Выбирается случайное число , меньшее чем  

    (4),  

и вычисляется 

 (5) 
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Вычисляются доли: 

    (6) 

Участникам раздаются  

Пример реализации данной схемы на языке C# представлен ниже. 

 
Рисунок 1 - Реализация алгоритма. Часть 1 
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Рисунок 2 - Реализация алгоритма. Часть 2. 

 

Теперь, используя китайскую теорему об остатках можно восстановить 

секрет M имея m и более долей. 

Китайская теорема об остатках 

Одним из важных результатов теории чисел является так называемая 

китайская теорема об остатках (KTO).Эта теорема в еѐ арифметической 

формулировке была описана в трактате китайского математика Сунь Цзы «Сунь 

Цзы Суань Цзин», предположительно датируемом третьим веком н. э. и затем 

была обобщена Цинь Цзюшао в его книге «Математические рассуждения в 9 

главах» датируемой 1247 годом, где было приведено точное доказательство[4]. 

По существу, эта теорема утверждает, что можно восстановить целое 

число по множеству его остатков от деления на числа из некоторого набора 

попарно взаимно простых чисел. 

Теорема: если натуральные числа  попарно взаимно 

просты, то для любых целых  таких, что при всех 

, найдѐтся число N , которое при делении на  даѐт 

остаток   при всех  . 

Описанное ниже доказательство теоремы помогает решить практически 

важную задачу – поиск решения системы линейных уравнений по модулю. 

Рассмотрим систему уравнений: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D1%8B_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D1%8E%D1%88%D0%B0%D0%BE
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     (7) 

Если наборы  и  удовлетворяют 

условию теоремы, то решение системы (7) существует и единственное с 

точностью до операции взятия по модулю M, где  

     (8),  

причем справедлива формула: 

   (9) 

где  (10), a – решение сравнения  

   (11). 

 Пример реализации алгоритма [3] на языке C# представлен ниже. 

 

 
Рисунок 3 - Реализация поиска решения системы линейных 

уравнений. Часть 1 
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Рисунок 4 - Реализация поиска решения системы линейных 

уравнений. Часть 2 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КИОСКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Башилова М. Д., Поддубецкая Я.М., студентки 2 курса 

специальности 1-25 01 07 06 «Экономика и управление 
на предприятии потребительской кооперации» 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., Кравченко Светлана Витальевна 

доцент кафедры информационно-вычислительных систем БТЭУ 

 

В современном мире информационные киоски широко распространяются 

в различных сферах деятельности таких как: здравоохранение, торговля, 

транспорт, индустрия развлечений информационные киоски уже нашли свое 

предназначение и активно используются, но в сфере образования они еще не 

столь популярны. Поэтому целью нашей работы является изучение 

информационных киосков, их видов, решаемых ими задач, примеры, места их 
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использования и разработка собственных идей по внедрению информационных 

киосков в учреждения высшего образования. 

Информационный киоск - многофункциональное устройство, созданное на 

основе компьютера, предназначенное для стационарной работы в местах общего 

пользования. 

На сегодняшний день информационные киоски широко используются для 

решения различных задач и уже нашли свое применение в таких сферах, как: 

здравоохранение (для облегчения процедуры регистрации; уменьшения 

очередей; защиты персональных данных) 

торговля (служит как путеводитель по торговому залу; предоставляет 

подробное описание некоторых товаров, активно продвигаемых торговым 

центром; новости о торговом центре)  

транспорт (карты; расписание движения транспорта; облегчение покупки 

билетов)  

индустрия развлечений (широко используются в музеях, театрах, парках).  

В Республике Беларусь выпуском таких информационных киосков 

занимается компания ЗАО «НПП БЕЛСОФТ» [1]. Она производит такие киоски 

как: плоские напольные (с чековым термопринтером и без), плоские 

крупноформатные (с чековым термопринтером и без), настенные (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Напольный и настенный информационные киоски 

 

В нашем университете было бы целесообразно установить подобный 

инфокиоск. Для этого мы разработали несколько предложений, в которых 

отражена информация о том, где бы мы хотели видеть эти киоски, и какая бы 

информация в них находилась.  

Итак, первый информационный киоск мы бы разместили на главном входе 

в университет. Он бы содержал следующую информацию : 

Общая информация об университете 

Расписание занятий 

Галерея 
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Информация о проведение праздников и мероприятий 

Реклама своих услуг (ксерокопия, косметический кабинет и т. д) 

Возможность задавать вопросы руководству 

Навигация по университету 

Дополнительная информация 

Такой киоск не только привлекал бы внимание, но и помогал студентам, 

преподавателям, студентам по обмену, абитуриента, гостям нашего 

университета легко ориентироваться и знать основную информацию об 

университете. 

Второй информационный киоск мог бы располагаться в холле второго 

этажа. В нем бы находились ответы на часто задаваемые вопросы: 

Расписание занятий 

Расписание работы преподавателей  

Навигация по университету 

Отражение на экране занятых и свободных аудиторий (в текущий момент 

времени) (рис. 2) 

Дополнительная информация 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример экрана инфокиоска со схемой занятых аудиторий 

 

Такой киоск позволит быстро организовать свою учебную деятельность. 

Отлично подходит для преподавателей и студентов. 

Третий киоск нужно расположить в столовой, он бы содержал такую 

информацию: 

Электронное меню 

Возможность формирования заказа и оплата его на месте. 

С помощью такого киоска можно сэкономить время и уменьшить очереди 

в столовой. 

Таким образом, информационные технологии в форме информационных 

киосков значительно упрощают жизнь, экономят время человека, способствуют 

ускорению информационных процессов и выполняют ряд других задач. В ходе 

нашей работы мы исследовали информационные киоски, их виды, цели и задачи 

и разработали несколько идей по внедрению информационных киосков в нашем 

университете.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
В'язовик Я.О., студентка 2 курсу спеціальності "Готельна справа" 

Криворізький державний комерційно-економічний технікум 

Науковий керівник: Верещук Олена Сергіївна, викладач математики. 

 

Вплив інформаційних технологій на розвиток гостинності величезний, 

оскільки пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного гостинного 

комплексу окремо, так і усього гостинного бізнесу в цілому. Це безпосередньо 

впливає на конкурентоздатність фірми на сьогоднішньому ринку. Використання 

комп'ютерних мереж, Інтернету, Інтернет-технологій, програмних продуктів 

наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів гостинного бізнесу сьогодні не 

просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на 

ринку в найближчому майбутньому. 

Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення 

бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше 

і швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати 

завдання фінансово-операційного управління, маркетингового планування, 

підвищувати конкурентоздатність і кількість продажів. 

Для швидкого і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу 

існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя у фронт-офісі, 

тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості 

послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих 

інформаційних систем управління. 

Інформаційні технології (IT) готельного управління з'явилися у світовій 

готельній індустрії давно – біля двадцяти п'яти років тому, і пройшли великий 

шлях розвитку. На українському ринку IT управління готелем присутні відносно 

недавно. Експерименти з упровадження даних систем в готелях України стали 

проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в 

десятках, а їхня якість найчастіше є предметом суперечок, чуток, домислів і 

розчарувань по сьогоднішній день. 

Загальними особливостями ІТ готелів є автоматизація процесів 

планування, обліку і управління основних напрямків діяльності готелю. Тому 

загалом їх можна розглядати як інтегровану сукупність таких основних 

підсистем:  

- управління фінансами; 

- управління матеріальними потоками; 

- управління обслуговуванням; 

- управління якістю; 

- управління персоналом; 

- управління збутом; 
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- аналіз фінансів; 

- аналіз собівартості; 

- аналіз оборотних коштів; 

- управління маркетингом тощо. 

Гарною інформаційною технологією можуть бути новинки техніки, такі 

собі «родзинки» в готелі. Наприклад, робот-художник, який ілюструє ваші сни, 

захоплююче, чи не так?  

Сни складно запам'ятати. Ось ви прокинулися в холодному поту, а через 

півгодини вже навряд чи зможете пригадати те, що бачили. Робот, про якого 

піде мова, на жаль, не зможе відобразити картини снів у прямому сенсі, зате 

намалювати абстрактне полотно всього вашого сну – запросто. 

Мережа готелів Ibis пропонує провести ніч з роботом, який представляє 

собою маніпулятор із закріпленою на іншому його кінці пензлем. Весь проект 

називається Sleep Art. 

Робот буде малювати картину на основі активності людини у сні – вийде 

полотно, схоже на шалений феєрверк на нічному небі. Зрозуміло, кожне з них 

буде унікальним. 

 

 
 

Отже, така технологія дозволить розширити комплекс послуг та розваг для 

клієнтів готелю і може стати одним із чинників, що визначить перспективи 

розвитку готельного бізнесу. 

Література 

1. Режим доступу - [Електронний ресурс] https://xreferat.com/103/2569-2-

https://xreferat.com/103/2569-2-suchasn-nformac-iyn-tehnolog-v-upravl-nn-gotelem.html


МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

220 

suchasn-nformac-iyn-tehnolog-v-upravl-nn-gotelem.html. 

2. Автор: Юрій Михайлов. Режим доступу - [Електронний ресурс] 

https://593582.surfingbird.ru/surf/bw8634A24. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
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Криворізький державний комерційно-економічний технікум 

Науковий керівник: Бєла Лілія Петрівна, викладач математики 

 

Ресторанний бізнес – це сфера діяльності, яка в останні роки набуває 

стрімкого розвитку і все ширше користується попитом серед споживачів. Такий 

вид бізнесу залишається привабливим і як довгострокова інвестиція з 

вірогідною прибутковістю в 15-20%, і, незалежно від збитковості, як іміджевий 

інструмент його власника. За статистикою середній обіг коштів, вкладених у 

ресторан, відбувається в 5-6 разів швидше, ніж інвестиції, вкладені, наприклад, 

у магазин одягу. За інформацією Асоціації ресторанного бізнесу України, темпи 

розвитку ринку ресторанних послуг коливаються в межах від 60 до 100% на рік. 

В сучасному світі для того, щоб залучити якомога більше клієнтів, вже 

замало стильного інтер'єру та смачних страв. Ресторанний бізнес стає все більш 

прибутковим та конкурентноспроможнім, оскільки для його розвитку 

залучаються інформаційні технології. Нами зроблено аналіз можливих 

маркетингових кроків у сфері ресторанної справи із застосуванням креативу IT. 

Одним із сучасних методів маркетингу є реклама ресторану в Інтернеті. 

Для цього можуть використовуватись наступні методи [1]: 

– банерна реклама - своєрідні біл-борди на різних інтернет-сторінках; 

– створення публічних сторінок і груп в соціальних мережах. 

– масова розсилка електронних листів з новинами та акціями (найчастіше 

застосовується для інформування вже існуючих клієнтів). 

– створення власного веб-сайту. 

Реклама ресторанних послуг в Інтернеті, використовуючи можливості веб-

сайту, сама по собі є дуже ефективним інструментом. Вона в кілька разів 

дешевшою за зовнішню рекламу, віддача від неї вище і розповісти вона 

дозволяє на порядок більше [2]. 

Сьогодні і туристи, і жителі міст віддадуть перевагу ресторану, кафе або 

бару, в якому є безкоштовний wi-fi. В очікуванні замовлення можна: 

– попрацювати; 

– перевірити пошту; 

– почитати новини; 

– поспілкуватися з друзями і близькими. 

Електронне меню, нова роль iPad, – революційна інновація в ресторанному 

бізнесі. Інтерактивне електронне меню стає каналом зв'язку між рестораторами і 

відвідувачами і дозволяє адміністрації швидко редагувати меню і вносити в 

нього нові страви. Для клієнтів відвідування ресторану можна порівняти з грою, 

https://593582.surfingbird.ru/surf/bw8634A24
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яка дозволяє: 

– підібрати страви з місцевого меню; 

– підрахувати калорійність тих чи інших страв; 

– відразу ж бачити остаточний чек замовлення; 

– в очікуванні замовлення пограти в ігри, почитати новини. 

Винахід QR-коду – двомірного штрих-коду – відкрило нові необмежені 

можливості для on-line взаємодії компаній і споживачів. У маленькому 

яскравому квадратному лабіринті QR-коду можна запрограмувати всі відомі 

інновації ресторанного бізнесу, а також безліч нових можливостей. Абревіатура 

QR перекладається з англійської як «швидкий доступ», а сам матричний код 

здатний утримати величезний обсяг інформації у вигляді тексту, цифр, URL-

адрес, календарів, схем, зображень.. 

Інформаційні технології дістають широке застосування і на самій "кухні" 

ресторанів, барів, кафе. Незамінними помічниками стають комп'ютерні 

програми, що дозволяють вести облік страв, продуктів, замовлень. 

 

 
Рисунок 1 – Програма "Кулінарні рецепи" 

 

Однією з таких є програма "Кулінарні рецепи" (рис. 1). Вона призначена 

для ведення бази даних кулінарних рецептів, обліку продуктів, складання і 

калькуляції страв, розрахунку цін та ін. Програма містить понад 12000 рецептів 

і описів приготування страв з будь-яких продуктів. Ви можете автоматизувати 

процес складання калькуляційних карт, меню, страв і руху продуктів на складі. 

По всіх полях таблиць можна зручно сортувати, фільтрувати, групувати і 

шукати записи. Крім уже наявних таблиць можна створювати власні "під ключ". 

 Одже, інформаційні технології стають незамінними помічниками для 
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ведення ресторанного бізнесу та залучення клієнтів. Та все ж не слід забувати 

вислів, що люди ходять не в ресторан, а в гості до шеф-кухаря. 
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Информационные технологии в сфере образования в современном мире 

являются необходимым условием поступательного развития общества. С 

развитием компьютерных средств и внедрением их в образовательный процесс 

у его участников появляются новые возможности, реализуются новые 

подходы.[1] 

Под облачными технологиями (англ. Cloud computing) понимают 

технологии распределенной обработки данных, в которой компьютерные 

ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. 

Облачные технологии выступают как средство повышения мотивации 

школьников к обучению, как источник их неиссякаемого интереса.[2] 

Благодаря облачным сервисам существует возможность сетевого сбора 

информации от множества участников образовательного процесса. Учитель 

получает возможность отслеживать этапы совершенствования каждого задания 

по мере того, как учащиеся его выполняют. Например, сервис Google Docs 

(Таблицы) позволяет создавать сводные таблицы и диаграммы с целью анализа 

данных. Возможно проведение и индивидуальных, и совместных практических 

работ. Использование сервиса Google Docs (Формы) предоставляет учителю 

возможность организовать тест с разными типами вопросов с применением 

специальных форм в документе. Планирование учебного процесса средствами 

сервиса Google Calendar позволяет создавать расписание теоретических и 

практических занятий, консультаций; информировать учащихся о домашнем 
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задании, о переносе занятий, напоминать о контрольных и самостоятельных 

работах, сроках сдачи рефератов, проектов. 

Следует утверждать, что количество педагогов, участвующих в 

образовательном процессе с применением облачных технологий постоянно 

растет. Это объясняется тем, что в основе этой технологии лежит простота в 

использовании, доступность, как педагогам так и учащимся, возможность 

коллективной работы, высокая скорость работы, размещение всей информации 

в облаке которое предоставлено для всех и т.д. 

Использование облачных технологий в образовательном процессе имеет 

следующие преимущества:  

− экономические ввиду их низкой стоимости использования; 

− технические: минимальные требования к аппаратному обеспечению 

(обязательным условием является лишь наличие доступа к сети Интернет); 

 − технологические: большинство облачных услуг высокого уровня либо 

достаточно просты в использовании, либо требуют минимальной поддержки. 

Главным дидактическим преимуществом использования облачных 

технологий в образовательном процессе является организация совместной 

работы педагогов и учащихся, что открывает новые перспективы, которые 

способствуют повышению эффективности учебного процесса и, следовательно, 

лучшему достижению цели, поскольку эти технологии являются 

высокотехнологичными, актуальными и перспективными. Облачные 

технологии предлагают альтернативу традиционным формам обучения. С 

помощью облачных технологий стало удобно добавлять таблички, 

редактировать, добавлять, удалять файлы с мобильных устройств, других ПК, 

ноутбуков.[2] 

Возможности применения облачных сервисов в образовательном 

процессе: 

Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых 

файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах в режиме 

реального времени с другими соавторами; 

Публикация работ в Интернете в виде общедоступных web-страниц; 

Выполнение практических заданий на обработку информационных 

объектов различных видов: форматирование и редактирование текста, создание 

таблиц и схем в текстовом редакторе; 

Организация сетевого сбора информации от множества участников 

образовательного процесса. Учитель получает возможность отслеживать этапы 

совершенствования каждого задания по мере того, как учащиеся его 

выполняют; 

Сервис «Таблицы» позволяют создавать сводные таблицы и диаграммы с 

целью анализа данных. Возможно проведение индивидуальных и совместных 

практических работ. 

Сервис «Формы» предоставляет возможность учителю создать тест с 

разными видами вопросов.[3] 
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Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - концепция вычислительной 

сети физических объектов («вещей»), оснащѐнных встроенными технологиями 

для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая 

организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и 

общественные процессы, исключающее из части действий и операций 

необходимость участия человека. 

Развитие цифровых технологий и телекоммуникационных систем меняет 

способы, которые применяются в образовательном процессе [1]. Интерактивный 

подход к образовательному процессу делает его более увлекательным и 

разнообразным. Кроме того, преподаватель имеет возможность непрерывно 

получать обратную связь ученика, даже если тот не высказывается напрямую. 

Благодаря интернету вещей такие пассивные элементы интерьера, как 

доска и парта, могут превратиться в интеллектуальных помощников. Различные 

предметы и приложения, составляющие образовательную среду, можно 

запрограммировать в зависимости от педагогических целей занятия [1].  

Постепенно методисты, учителя и родители все больше сходятся во 

мнении, что к детям нужен индивидуальный подход - в том числе, и в подборе 

заданий. Но даже на раздачу обычных заданий учителю требуется довольно 

много времени, а с индивидуальными заданиями процесс еще сильнее 

затягивается. Благодаря интернету вещей педагог имеет возможность каждому 

ученику выслать на его планшет, смартфон или умную парту индивидуальное 

задание – каждому по способностям [2]. 

Современные дети уже давно не признают обыкновенную бумагу, так как 

привыкли читать электронный текст. Специально для них разработчики из 
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компании LiveScribe приготовили одноимѐнную умную ручку, благодаря 

которой весь текст, который пишет ученик в своей тетради, автоматически 

переносится в специальное приложение и оцифровывается [3].  

Каждый ребенок с трепетом относится к выбору своего рюкзака. Сейчас на 

рынке довольно много умных рюкзаков, которые различаются по дизайну и 

объѐму. В наше время существуют рюкзаки, которые могут заряжать смартфон 

или планшет. В комплект с такими рюкзаками входит аккумулятор ѐмкостью 22 

400 мА/ч, которого хватит, чтобы полностью зарядить смартфон целых десять 

раз подряд, - соответственно, телефон ребѐнка не разрядится, заставив 

переживать родителей и обзванивать других детей в поисках своего 

«пропавшего» ребенка. Кроме того, аккумулятор сможет несколько раз 

подзарядить планшет или ноутбук, причѐм ставить на зарядку можно три 

устройства одновременно[3]. 

Чтобы максимально обезопасить ребѐнка и его личные вещи, можно 

приобрести умный замок Noke Bluetooth Padlock. Он подключается к смартфону 

владельца по Bluetooth. Когда ребенок находится на расстоянии трѐх метров или 

меньше, замок не блокируется, поэтому его легко можно будет открыть. Однако 

когда хозяина рядом нет, замок закрывается, а вещи ребѐнка оказываются под 

надѐжной защитой [3].  
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ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ В МАРКЕТИНГЕ 
Жихар В. А., Сапега А. О., студентки 2 курса специальности «Маркетинг» 

Барановичский государственный университет 
Научный руководитель: магистр технических наук, Соловей Елена Владимировна 

старший преподаватель кафедры физико-математических наук 

Барановичский государственный университет 

 

По мере того как деятельность организаций всѐ больше зависит от 

компьютерных информационных технологий, проблемы защиты баз данных 

становятся всѐ более актуальными. Угрозы потери конфиденциальной 

информации стали обычным явлением в современном компьютерном мире. 

https://meduza.io/feature/2016/02/10/kak-kontrolirovat-uchenika-s-pomoschyu-gadzhetov
https://meduza.io/feature/2016/02/10/kak-kontrolirovat-uchenika-s-pomoschyu-gadzhetov
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Если в системе защите есть недостатки, то данным может быть нанесен ущерб, 

который может быть выражен в: 

нарушении целостности данных; 

потере важной информации; 

попадании важных данных посторонним лицам и т.д. 

При построении информационной системы для маркетинга необходимо 

провести подробный анализ предметной области, на основе которого будет 

строиться логическая и физическая модели базы данных. В данном случае 

функции, выполняемые информационной системой, во многом будут зависеть 

от ролей пользователей, использующих данные, хранящиеся в системе. 

Пользователи данной системы: сотрудники отдела маркетинга, клиенты и 

потенциальные покупатели услуг фирмы[1]. 

Анализ современных СУБД в маркетинге показывает, что они условно 

делятся на две группы: основные и дополнительные. 

К основным средствам защиты относятся: 

средства физической защиты, включающие средства защиты кабельной 

системы, систем электропитания, средства архивации, и т. д;  

программные средства защиты, в том числе: антивирусные программы, системы 

разграничения полномочий, программные средства контроля доступа;  

административные меры защиты, включающие контроль доступа в помещениях, 

разработку стратегии безопасности фирмы, планов действий в чрезвычайных 

ситуациях и т. д. 

Следует также отметить, что подобное деление достаточно условно, 

поскольку современные технологии развиваются в направлении сочетания 

программных и аппаратных средств защиты. Наибольшее распространение 

такие программно-аппаратные средства получили, в частности, в области 

контроля доступа, защиты от вирусов и т. д. 

На каждом предприятии, независимо от его размеров, вида собственности 

и направления деятельности применяются однотипные методы и способы 

защиты, реализующие модель системы защиты. Блок методов защиты – это 

препятствия, регламентация, разграничение доступа, маскировка, побуждение и 

принуждение. Перечисленные методы реализуются применением следующих 

способов защиты:  

препятствия (физический способ), т. е. установка ограждений вокруг 

предприятий, ограничения доступа в здание и помещения, установка 

сигнализации, охрана;  

разграничение доступа, которое осуществляется физическим способом и 

программно- техническим;  

маскировка предусматривающая использование криптографических 

программных средств;  

побуждение, т. е. соблюдение пользователями этических норм при обработке и 

использовании информации;  

регламентация, подразумевающая наличие инструкций и регламентов по 

обработке информации;  
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запрещение, предполагающее наличие правовых норм, закрепленных в 

нормативных документах и определяющих юридическую ответственность в 

случае их нарушения. 

Перечисленные выше методы и способы защиты объединяются в четыре 

подсистемы, которые устанавливаются в информационных системах:  

разграничения доступа, осуществляющую защиту входа в информационную 

систему с помощью программных (пароли) и программно-технических средств 

(электронных ключей, ключевых дискет, устройств распознавания 

пользователей по биометрическим признакам и др.);  

регистрации и учета, проводящую регистрацию в специальном электронном 

журнале пользователей и программ, получивших доступ в систему, к файлам, 

программам или базам данных, время входа и выхода из системы и другие 

операции, выполняемые пользователями;  

криптографическую, включающую набор специальных программ, 

осуществляющих шифрование и расшифровывание информации. Наличие 

данной подсистемы особенно необходимо в информационных системах, 

используемых для электронного бизнеса;  

обеспечения целостности информации, состоящую из физической охраны 

средств вычислительной техники и носителей, а также средств тестирования 

программ и данных, использование сертифицированных средств защиты[2]. 

Маркетинг на основе баз данных получил широкое распространение и стал 

предметом исследования частными адвокатами и государственными органами. 

Например, Европейская комиссия утвердила набор правил по защите данных, 

которые определяют, в каких случаях разрешается использовать данные 

потребителей и каким образом сами потребители могут влиять на хранение этой 

информации. В США существует множество государственных и федеральных 

законов: FCRA (закон о кредитной отчетности), HIPAA (закон об 

ответственности за хранение информации о медицинском страховании) и другие 

программы, позволяющие потребителям изымать свои данные из различных 

маркетинговых баз. 

В технически развитых странах формируются информационные ресурсы, и 

происходит переход от индустриальной экономики к экономике, основанной на 

информации. Сейчас по своему социальному значению информатизация 

общества сопоставима с ее индустриализацией. Наш век называют веком 

информации. Информация стала главной ценностью земной цивилизации. Это 

послужило причиной обращения законодателей многих стран к проблеме 

правового регулирования производства и распространения информации. 

Литература 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Матвійченко О.В., викладач математики 

Харківського механічного технікуму імені О.О.Морозова 

 

З метою підвищення освітнього рівня студентів технікуму потрібно 

знаходити та впроваджувати в навчальний процес нові методи викладання основ 

математики. Для цього можна застосувати метод візуалізації. Основним 

принципом візуалізації є когнітивна графіка, мета якої полягає у створенні 

комбінованих когнітивних моделей подання знань. Вони поєднують у собі 

символічний і геометричний способи мислення і сприяють активізації процесів 

пізнання навчального матеріалу. 

За універсальне середовище побудови графічних моделей було обрано MS 

Power Point, що входить до пакету програм MS Office. Розглядання і 

обговорення кожного змістовного модуля навчальної дисципліни проводиться у 

вигляді презентацій, що транслюються за допомогою проектора у режимі 

реального часу, дають змогу викладати матеріал послідовно та змістовно.  

На заняттях з алгебри можливо значно поліпшити спосіб подання 

матеріалу та досягти формування чіткого відображення графіків алгебраїчних 

функцій. На рисунку 1,2 приклад елементу модуля «Геометричні перетворення 

графіків функцій» 

 

  
Рисунок 1 – «Перетворення 

графіку функції модуля» 

 

Рисунок 2 – «Перетворення 

параболи» 

 

Використовуючи програму Advanced Grapher, можливе графічне 

вирішення систем рівнянь, точна побудова графіків функцій заданих 

аналітично,що неможливо зробити з відповідною точністю на дошці, особливо 

для нелінійних функцій. Як видно з представленого на рисунку 3 прикладу, ця 

задача легка для розв’язання з використанням цієї програми. 

y=(x+2)
2
−3 y=(x−2)

2
+3

y=| x
2
−5 |

y=x
2
−5



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

229 

 

 
Рисунок 3 – «Точки перетину графіків функцій» 

 

Висновок: застосування методу візуалізації на заняттях математики може 

дати позитивний результат підвищення рівня якості успішності студентів 

технікуму. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: 

АЛЬТЕРНАТИВИ ТА АНАЛОГИ. 
Ігнатова А. Ю., студентка 4 курсу  

спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

Криворізький державний комерційно- економічний технікум 
Науковий керівник: викладач вищої категорії, викладач-методист 

Пономаренко Наталія Віталіївна 

 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві сьогодні неможливі 

без застосування інформаційних технологій. Практично всі 

працівники бухгалтерії всіх галузей народного господарства використовують у 

своїй діяльності комп'ютери та бухгалтерські програми. Але при цьому далеко 

не всі з них мають належне уявлення про можливості 

сучасних інформаційних технологій і вміють максимально ефективно їх 

використовувати. 

Поширення бухгалтерських комп’ютерних програм принесло із собою 

масштабні революційні зміни. Інформаційні системи почали змінювати звичну 

структуру управління та обліку. Використання споріднених 

інформаційних технологій та програм в управлінні різними виробничими 

системами приводить до єдиних методів ведення бізнесу, обліку, фінансів й 

управління. 

Комп’ютерна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової 

інформації. При цьому застосування комп'ютерних програм змінює зміст та 

організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій 

з обробки первинних, зведених документів, систематизації облікових даних, 
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заповнення регістрів та звітних форм. Праця бухгалтера стає більш творчою, 

спрямованою на організацію й удосконалення обліку. 

15 травня 2017 року Президент України підписав указ, який вводить в силу 

рішення РНБО про економічні санкції проти 1228 фізичних і 468 юридичних 

осіб РФ. Ці економічні санкції, поширилися не лише на популярні соціальні 

мережі, але і на бухгалтерську програму “1С”. Завдяки ряду чинників, 

програмні продукти цього розробника знайшли широке поширення у бізнес-

середовищі України. Неможливість використати програми “1С”для 

бухгалтерського і управлінського обліку цілком може паралізувати роботу 

підприємств. І сьогодні багатьом керівникам доведеться дуже оперативно 

вирішити для себе, як з мінімальними втратами вийти з непростої ситуації, що 

склалася. За різними даними, зараз цією програмою користуються від 300 до 

500 тисяч українських підприємств - близько 80% усього бізнесу України[1]. 

Санкції проти цієї компанії вводяться строком на три роки і виникає питання, 

що робити бухгалтерам, які звикли до цих програм?[2] 

Пошук відповіді на це питання поки що важко знайти, оскільки “1С” 

зарекомендував себе як лідер на пострадянському просторі серед програмних 

продуктів для автоматизації обліку на підприємстві. Шукати заміну доведеться 

не усім: нинішні володарі софтвера "1С" зможуть користуватися ним і далі. 

Принаймні, так стверджує український правовласник цього програмного 

забезпечення. У компанії упевнені, що указ торкається тільки окремих 

юридичних осіб, а не самих продуктів. Прес-служба фірми заявляє, що програма 

залишається працездатною, підтримуватиметься і оновлюватиметься, а саме в 

цьому її головна сила. Ну а сила санкцій в тому, що постачальник не зможе 

продавати нові ліцензії в Україні. 

На практиці це означає, що ті, хто вже придбав цю систему, можуть 

спокійно працювати з нею і далі. Не можна буде купити новий продукт на новий 

період часу у компанії, що потрапила під санкції. При цьому, за словами 

представника "1С", є компанії - франчайзи, які вже викупили продукцію і яких 

минула гірка чаша санкцій - вони зможуть продавати софтвер користувачам. 

Загалом, усе це не тягне на бухгалтерський апокаліпсис. СБУ заявляє, що 

заборона торкається державних і бюджетних компаній. Але все таки це створює 

певні труднощі, і передбачуваний перехід українського бізнесу на інші 

продукти може позначитися на частоті оновлень "1С" розробником. 

Альтернативами можуть стати українські розробки: Megapolis,ІС-ПРО, 

BSI ERP або IT - Enterprise. Остання орієнтована в першу чергу на середній і 

великий бізнес, виробничі підприємства, проте представники компанії 

стверджують, що зараз якраз ведеться розробка продуктів для малого бізнесу. 

Альтернатива у вигляді IT - Enterprise хоч і орієнтована на великі 

підприємства, але цілком тягне на аналог "1C". Продукт українських 

розробників трохи відрізняється від російського програмного забезпечення 

внутрішньою будовою. Якщо в "1С" особливості кожного підприємства повинні 

враховуватися шляхом програмування (з додатковими витратами на 

обслуговування і оновлення), то IT - Enterprise спочатку пропонує налаштування 
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під певні завдання. При цьому зі збільшенням кількості доопрацювань і даних 

"1С" втрачає в швидкості і продуктивності, в чому вітчизняний аналог показує 

себе краще.  

«MegapolisTM.Підприємство» забезпечує погоджене керування бізнес-

процесами і дозволяє проводити моніторинг діяльності компанії. Система 

«MegapolisTM.Підприємство» орієнтована на вітчизняні середні і великі 

компанії й організації будь-якої форми власності, що використовують різні 

принципи ведення бухгалтерського й управлінського обліку. В систему 

інтегрований американський продукт iRenaissance, який підтримує стандарти 

MRPII, SCM, CRM. 

Система ІС-ПРО підтримує стандарт MRPII - один з найпоширеніших 

методів управління виробництвом, який використовується у світовій практиці. 

Принцип роботи компанії "Інтелект-сервіс" дозволяє оптимізувати всі основні 

процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу, 

який витрачається на виробництво продукції. Це сукупність правил, моделей і 

процедур управління, забезпечує поліпшення показників економічної діяльності 

підприємств. Користуватися цим продуктом можуть представники малого і 

середнього бізнесу, заводи і фабрики, міністерства і відомства, податкові і 

судові органи. 

BSI ERP – це комплексна система управління підприємством, яка є 

рішенням для задовольняє вимогам концепції ERP (планування усіх ресурсів) і 

призначена для комплексної автоматизації великих і середніх підприємств. Ця 

система дозволить швидко збільшити доходи підприємства за допомогою 

контролю, за усіма процесами, що відбуваються. Ведення бізнесу стане 

зручнішим, оскільки система дозволить отримувати найреалістичнішу 

інформацію. 

Таким чином, можна сказати, що автоматизація бухгалтерського обліку, як 

процес, при якому в результаті перекладу бухгалтерії на комп'ютер 

підвищується ефективність і поліпшується якість ведення обліку на 

підприємстві, а, отже, поліпшується контроль над фінансово-господарською 

діяльністю підприємства, що в свою чергу збільшує ефективність управління 

ним, і, як наслідок, продуктивність його роботи, забезпечується на 

підприємствах України не тільки програмою 1С, а й вітчизняними українськими 

розробками, які не поступаються програмному забезпеченню іноземного 

виробництва. 

Література 

1. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - 

[http://businessviews.com.ua/ru/business/id/chem-zamenit-sankcionku-alternativy-1s-

1558/] 

2. Аналоги програми “1С”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

[http://erp-project.com.ua/index.php/ru/poleznye-

materialy/publikatsii/razrabotat/739-analogi-programmy-1s-dlya-ucheta-v-ukraine] 
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Корпоративная информационная система – это информационная система с 

многоуровневой архитектурой, имеющая удаленные приложения и базы данных, 

и ориентированная на использование Web- сервисов. 

Система высшего образования является одним из основных приоритетных 

направлений и базовых индикаторов развития во всех цивилизованных странах 

мира. На наш взгляд, образовательному сектору должна быть отведена 

преобладающая роль в модернизации экономики и социальной сферы, а также в 

формировании гражданского общества нашей страны. В современных условиях 

инвестиции в систему образования должны иметь первостепенное значение. 

Учреждения высшего образования (УВО) можно рассматривать как 

организации, одной из основных целей деятельности, которых является 

оказание качественных образовательных услуг. Нельзя не согласиться с тем, что 

для подготовки конкурентоспособных специалистов в УВО должны не только 

обучить их современным технологиям, но использовать эти технологии в своей 

деятельности. Внедрение ERP-системы в УВО позволит решить множество 

специфических задач, в том числе:  

– подбор и организация деятельности высококвалифицированного 

профессорско- преподавательского состава; 

– планирование учебной нагрузки, составление расписания занятий; 

– управление контингентом обучающихся; 

– проведение приемной кампании; 

– контроль успеваемости студентов и др. 

Автоматизация деятельности УВО в Республике Беларусь в настоящее 

время характеризуется локальной автоматизацией, автоматизацией решения 

отдельных задач или процессов, или деятельности отдельных структурных 

подразделений без формирования единого информационного пространства. 

Сегодня уже немыслимо управление университетом, объединяющим сотни 

сотрудников, тысячи студентов, имеющим сложную внутреннюю структуру 

подразделений, филиалы и многогранные отношения с внешними партнерами, 

без использования современной корпоративной информационной системы, 

охватывающей все области деятельности УВО и позволяющей оперативно 

обрабатывать большие массивы информации, характерные для работы 

современного учреждения образования.  

Но к сожалению, рынок ERP-систем в Беларуси еще только формируется, а 

решения по комплексной автоматизации управления учреждениями образования 

на базе единой информационной среды и вовсе отсутствуют.  
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В настоящее время на рынке программных продуктов для автоматизации 

деятельности учреждений образования предлагаются такие российские 

разработки как: «1С: Университет» и «1С: Университет Проф». Они обладают 

широкими функциональными возможностями для комплексной автоматизации 

управленческой деятельности УВО, включая осуществление учета всех данных 

абитуриентов и студентов, планирование образовательного процесса, учет 

нагрузки профессорско-преподавательского состава, планирование и учет 

научно исследовательской деятельности [1]. Однако, несмотря на развитый 

функционал этих программных продуктов и специализированные модули для 

учреждений образования, применение их в университетах Республики Беларусь 

затруднительно. Программы «1С: Университет» и «1С: Университет Проф» 

рассчитаны на вузы Российской Федерации. Законодательство Республики 

Беларусь относительно приемной кампании в УВО и правил высшей школы 

значительно отличается от российского, используются другие формы 

документов, что требует внесения значительных изменений в эти корпоративные 

информационные системы. Поэтому Республика Беларусь нуждается в создании 

комплексной автоматизации управления учреждениями образования на базе 

единой информационной среды. 

Литература 
1. 1С для образования [Электронный ресурс] 

http://programmist1s.ru/otraslevyie-1s/1s-dlya-obrazovaniya/1s-universitet. – Дата 

доступа: 22.11.2017. 

 

 

 

ДІТИ В СВІТІ ГАДЖЕТІВ 
Лисенко Аліна, учениця 2-В курсу  

Черкаський фізико-математичний ліцей 

 

Використання сучасних технологій та гаджетів набагато полегшило життя 

людей. Завдяки ним ми маємо можливість спілкуватись з друзями та родичами, 

що знаходяться далеко від нас по всьому світу, можемо ділитися своїми 

думками, враженнями, фотографіями, а також − можемо отримувати освіту 

онлайн. 

Новітні технології дають можливість покращити процес навчання 

у школах та університетах. Навчання стало набагато простішим. Вільний доступ 

до інформації, легкість комунікації між викладачами та учнями. Школярі 

та студенти можуть використовувати гаджети в якості органайзерів, роблячи 

помітки та нагадування щодо навчання, вносити до календаря розклади уроків 

та домашні завдання. 

У наш час дуже складно знайти підлітка, який би не користувався якимсь 

модним сучасним гаджетом – планшетом, смартфоном, айфоном, ігровою 

приставкою чи іншими „плодами цивілізації”. Навіть молодші школярі 

вимагають у батьків „круті” мобільні телефони, щоб не відрізнятися від 

однолітків. 
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За результатами практичних досліджень психологи констатують, що 

сучасні підлітки не вміють жити без гаджетів.Вони звикли заповнювати ними 

увесь свій вільний час. Час, який міг би бути витрачений на самопізнання, 

постановку життєвих цілей, оволодіння новими корисними навичками та 

самовдосконалення, на спілкування з друзями та рідними… 

Добре, якщо людина використовує гаджет для свого розвитку – це й 

справді надає багато можливостей для навчання, здобування нових знань та 

корисних знайомств, пошуку необхідної інформації. 

Але дуже часто, поринаючи у океан Всесвітньої Павутини, людина просто 

тікає від себе та від зовнішнього світу. Вона стає „віртуальною”, в неї 

з’являються такі ж „віртуальні” друзі, вона відправляється у „віртуальні” 

подорожі та створює „віртуальний” світ... При цьому реальне життя за вікном 

проходить повз неї...Психологи навіть говорять про появу нового виду 

залежності – гаджетоманія, або гаджет-залежність. 

  Всі ми розуміємо, що ґаджети – невід’ємна річ XXI століття. І при 

правильному користуванні можуть приносити максимум користі з мінімальною 

шкодою. Навіть, якщо електронні пристрої невід’ємні атрибути життя, 

необхідно пам’ятати, що вони повинні лише доповнювати його, а не замінити. 

Література 

1.Ґаджет [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

hhttp://uk.wikipedia.org/wiki. 

2.Перші в світі гаджети [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://facti.info/tehnika/22699-pershi-v-sviti-gadzheti.html 
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Документооборот – движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления. Комплекс 

работ с документами: прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, 

формирование дел, хранение и повторное использование документации, 

справочная работа. 

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой единый 

механизм по работе с документами, представленными в электронном виде, с 

реализацией концепции «безбумажного делопроизводства». 

Системы документооборота хранят документы, ведут их историю, 

обеспечивают их движение по организации, позволяют отслеживать 

http://facti.info/tehnika/22699-pershi-v-sviti-gadzheti.html
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выполнение тех процессов, к которым эти документы имеют отношение. 

Большинство предприятий признают достоинства электронного 

документооборота, который имеет следующие преимущества:  

многокритериальный поиск документов; 

контроль исполнения документов; 

регистрация документов; 

ввод резолюций к документам; 

распределенная обработка документов в сети; 

распределение прав доступа к различным документам и функциям системы; 

ведение нескольких картотек документов;  

работа с проектами документов; 

распределение находящихся на исполнении документов по «папкам» в 

зависимости от стадии исполнения документа: поступившие, на исполнении, на 

контроле и другие; 

формирование стандартных отчетов; 

обмен документами по электронной почте; 

списание документов в дело; 

отслеживание перемещений бумажных оригиналов и копий документов, 

ведение реестров внутренней передачи документов; 

ведение пользовательских списков должностных лиц, организаций, 

тематических рубрик, групп документов; 

редактирование шаблонов выходных печатных форм. 

условия электронного документооборота требуют гораздо меньше затрат на 

перестройку документооборота при изменении внешних условий, например 

требований по изменению формы отчетности. 

При внедрении систем электронного документооборота в организациях 

возникают следующие проблемы: 

1. Консерватизм персонала, низкая образованность, нежелание обучаться и 

переобучаться.  

2.Фактор директора «советского типа» – нежелание непосредственно 

работать с компьютером, просматривать и редактировать документы.  

 3.Постоянные структурные изменения в организации, слабая 

формализация бизнес-процессов.  

 4.Необходимость обеспечения юридической силы документов (после 

принятия закона об электронной подписи этот фактор начнет терять свою 

значимость).  

 5.Необходимость взаимодействовать с внешним «бумажным» миром, в 

особенности если это касается параллельных структур в ассоциированных 

организациях или ведомствах, с которыми идет постоянная работа. 

 

 

 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА В 
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В последнее время зависимость бизнеса от информационных технологий 

становится без сомнения более неоспоримой. Использование информационно-

коммуникативных технологий считается важным условием развития 

современного общества, деятельность которого строится из освоения 

информационных технологий. Буквально ни одна крупная компания в 

настоящий период времени не может существовать без участия ИТ-отдела, 

перед управляющим которого главной целью становится формирование ИТ-

стратегии предприятия. 

 Любая организация, фирма или предприятие имеет свою 

организационную структуру. Подобная структура многомерна, и она способна к 

делению на несколько взаимозависимых и взаимосвязанных подструктур, 

размаривающиеся как самостоятельные структуры. Все они без исключения 

находятся в близком взаимодействии. Всякую различную систему управления 

возможно изобразить, как информационную систему с разными 

информационными потоками, которые входят или исходят из внешней среды. 

На сегодняшний день развития общества информация считается настолько 

важной, что в истории совершенствования общества выделяются 

информационные революции, при которых человек обретал новые 

характеристики, поднимался на новую ступень. В настоящее время 

деятельность определенных групп, людей, организаций и коллективов без 

исключения все больше начинает находиться в зависимости от их владения 

информацией и способности его эффективного и результативного 

использования. Поэтому прежде чем осуществлять какие-либо решения, 

требуется по переработке и сбору информации провести огромную работу, а 

также ее анализу и осмыслению [1].  

Современные информационные технологии, которые дают возможность 

создавать, перерабатывать, хранить и гарантировать эффективные и 

результативные способы представления информации, считаются главным 

условием конкурентоспособности и средством улучшения эффективности 

управления всеми сферами общественной жизни. Эффективная 

информационная система упрощает процесс управления организацией, дает 

возможность своевременно составить, обработать, отсортировать необходимую 

информацию и принять верное решение. 

ИТ-менеджментом считается процесс управления информационными 

технологиями и ресурсами сообразно с потребностями и ценностями 

организации. К данным ресурсам относятся компьютерная техника, 

программное обеспечение, сетевое оборудование, данные, центр обработки 

данных, который и обеспечивает работу ИТ-отдела сотрудников. В 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

237 

соответствии с этим, используются и другие функции управления: 

бюджетирование, организация контроля, проектирование программного 

обеспечения и т.д. [2]. 

Важнейшей целью ИТ-менеджмента является развитие бизнеса 

посредством использования информационных технологий. Чтобы этого 

достичь, следует произвести стабилизацию бизнес технологии и стратегии, что 

подразумевает работу в качестве творческой, единой и коллективной группы 

взамен непосредственно механистического подхода. Существуют определенные 

трудности, с которыми ИТ-менеджерам необходимо справляться. Одной из них 

выступает обработка большого регулярно растущего размера данных. Подобные 

условия, как безопасность и надежность сведений, единство и качество 

представляют при получении информации наибольшую значимость.  

Современная организация без структуры информационных технологий не 

способна функционировать полноценно. Применение программ и своего 

индивидуального дизайна позволяет увеличить и улучшать объем технических 

знаний в бизнесе. Представление практических задач бизнеса, при разрешении 

которых применяют такие методы как бизнес-моделирование и бизнес-анализ, 

приводит к точной постановке задач в области информационных технологий. 

Совершенствование информатизации бизнеса показывает, что бизнес и 

информационные технологии взаимодействуют связанно влияя друг на друга. 

Бизнес обязан регулярно со стороны информационных технологий ощущать 

помощь и не только открывать ранее не известные возможности для себя, но и 

совершенствовать их, для того чтобы извлечь из новых технологий наибольшую 

выгоду. Большое число наших отечественных российских компаний на 

сегодняшний день пребывают на этапе осознания значимости информационных 

технологий в формировании бизнеса компаний. Без исключения все виднее 

становится переход от модели «информационные технологии – поддержка 

бизнес-операций» к модели «информационные технологии – бизнес-партнер».  

Таким образом, для каждой отдельной компании требуется подбирать 

программные продукты, учитывая особенность деятельности, потребности и 

возможности. Неоспоримым выступает тот факт, что информационные 

технологии во всех сферах бизнеса незаменимы. В настоящее время для любой 

деятельности существует огромное разнообразие решений. Очень быстро 

растущий потенциал информационных технологий гарантирует и столь же 

стремительное снижение издержек в компании, увеличение прибыли и 

достойные позиции среди конкурентов. 
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Сегодня для того, чтобы создать успешный коммерческий сайт 

необходимо приложить немало усилий. Многие приемы, которые позволяли 

повысить эффективность сайта ранее, уже не работают, и их владельцы 

вынуждены экспериментировать со средствами продвижения.  

На данный момент времени контент-маркетинг является 

основополагающим элементом любой онлайн-маркетинговой стратегии. Для 

многих предприятий их сайт является основным каналом коммуникации с 

потенциальными клиентами и очень важно, чтобы размещаемый на веб-

страницах контент способствовал повышению взаимодействия и привлечению 

дополнительного трафика.  

Однако, с появлением большего количества информационных 

материалов, конкуренция на рынке также ожесточается. Это заставляет 

компании использовать все более креативные подходы к разработке 

собственных публикаций [1]. Хороший маркетолог должен понимать, что успех 

маркетинговой стратегии зависит не только от потребления контента 

аудиторией, но и от активного взаимодействия ее с ним. А для того, чтобы 

вызвать этот интерес у пользователя, ему должно нравиться участвовать в 

процессе. Поэтому на сегодняшний день наиболее оптимальным решением для 

бизнеса является интерактивный контент [2].  

Интерактивный контент – это инструмент интернет-маркетинга, который 

позволяет компаниям вырваться из этого однообразия и предложить 

пользователям что-то новое и увлекательное. Он вызывает у пользователя 

ощущение взаимодействия с брендом, привлекает внимание и таким образом 

повышает не только активность пользователей, но и их количество. 

Качественный интерактивный контент попросту не должен оставить 

пользователю шансов, кроме как совершить определенное действие: выразить 

мнение, ответить на вопрос, в игровой форме выбрать комплектацию и т.д. 

Однако создать привлекательный интерактив не так уж и просто [3].  

На сегодняшний день существует множество видов интерактивного 

контента, которые дают возможность создавать уникальное взаимодействие 

потребителя с брендом. Среди них следует отметить следующие: 

− Иллюстрации с элементами интерактива. Суть в том, что вы пишете 

привычные статьи для блога, но разбавляете их какими-то фишками, 

полезными или просто забавными опциями. 

− Конфигураторы. Такие сервисы позволяют пользователю 

самостоятельно собрать конечный продукт, включив в него те или иные опции. 

Конфигураторы полюбились разработчикам софта и приложений, ПК, 

девелоперам,  
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− Онлайн-игры. При упоминании интерактивного контента, наверное, 

это первое, что приходит в голову. Одно время даже был тренд − компании 

размещали на своих сайтах брендированные флеш-игры. Потом эта мода 

поутихла, но все равно игры встречаются. 

− Опросы. Такой интерактивный контент легок в применении, который 

позволяет ближе познакомиться между собой компании/бренду и ее клиентам, 

информировать о себе, узнать о запросах и ожиданиях аудитории, а также 

сформировать доверие к бренду.  

− Калькуляторы. Вид тестирования, который касается обычно подсчета 

финансов, калорий или других затрат. Это своего рода советчик, который 

может сориентировать относительно правильности выбранной стратегии, 

разумного распоряжения средствами или подсчета затрат. 

− Подборщики. Это эффективный инструмент не только с точки зрения 

привлечения внимания, но и с точки зрения продаж. Пользователь подбирает 

товар в соответствии со своими потребностями, и тут же может оформить 

заказ. 

− Конкурсы. Потенциал конкурсов, розыгрышей и викторин поистине 

неисчерпаем. С помощью действительно интересного и увлекательного 

конкурса вовлеченность аудитории можно повысить в десятки раз. 

− Галерея, каталог. Это довольно простой и эффективный инструмент 

вовлечения. Он может служить для демонстрации товаров, содержать 

портфолио, отзывы клиентов и другую интересную информацию, которую 

можно отразить в виде изображений или фото. 

− Инфорграфика. Интерактивная инфографика с использованием 

различных встроенных кнопок − отличный способ визуализировать большой 

объем информации, выделиться из общей массы и привлечь к себе широкую 

аудиторию. Интересная, продуманная и креативная инфографика − это контент 

долгосрочной ценности. [2], [3]. 

Можно выделить несколько основных преимуществ интерактивного 

контента: 

− возможность выделиться на фоне конкурентов, которые «тоннами» 

выкладывают однообразные публикации; 

− повысить вовлеченность целевой аудитории и конверсию; 

− увеличить количество расшариваний в соцсетях и внешних ссылок; 

− долгое время не теряет актуальности.  

В условиях пресыщения аудитории контентом, это потребует 

значительного времени и ресурсов. Стоит ли тратиться на него? Маркетологи 

отметили ряд причин, по которым стоит использовать данный контент: 

− Информационный шум. В отличие от маркетологов, пользователям 

необходимы ответы на вопросы или же развлечения.  

− Ориентация на мобильные устройства. На сегодняшний день 

потребитель является активным пользователем мобильных устройств. Поэтому 

интерактивный контент более ярко представлен в мобильных приложениях, что 

и делает их более привлекательными, чем веб-страницы. 
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− Человеческая природа. Людям попросту нравится взаимодействовать с 

сайтом, а не читать или смотреть видео. Так им проще обучаться и узнавать 

что-то новое [3]. 

Должна ли каждая современная компания использовать интерактивный 

контент? Однозначно, потому что за этим видом контента будущее 

современного коммерческого сайта. Интерактивный контент может вновь 

вернуть контент-маркетингу былую эффективность и стать инструментом, 

который приносит компаниям реальных клиентов, а потребителям ценность. 
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Современное образование базируется сегодня на информатизации 

учебного процесса и внедрении в него комплекса разнообразных 

информационных технологий. На необходимость формирования новой 

технологической среды в системе образования указывается и в Концепции 

информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 

года. Одной из основных задач Концепции выделяется формирование личности, 

адаптированной к жизни в информационном обществе со всеми его 

возможностями, угрозами, вызовами и рисками. Для достижения данной задачи 

необходимо обеспечить доступность качественных образовательных ресурсов и 

услуг [1]. Применение электронных средств обучения в образовательном 

процессе позволяет не только повысить эффективность и качество обучения, но 

и одновременно создает условия для лучшего освоения информационных 

технологий, что положительно влияет на профессиональный рост и дальнейшее 

трудоустройство обучаемых.  

Курсантами УО «Могилевский высший колледж МВД» (Беларусь) так же 

активно применяются электронные средства обучения. В Институте 

функционирует информационно-образовательный интранет-портал 

Criminaly.net. Основной целью работы портала является формирование общей 

информационной, образовательной, коммуникационной среды Института на 

базе современных образовательных технологий. На портале мы можем 

https://rusability.ru/content-marketing/interaktivnyiy-kontent-budushhee-kontent-marketinga/
https://rusability.ru/content-marketing/interaktivnyiy-kontent-budushhee-kontent-marketinga/
https://invodigital.com/blog/article/interaktivnyiy_kontent__novaya_stupen_vzaimodeystviya
https://invodigital.com/blog/article/interaktivnyiy_kontent__novaya_stupen_vzaimodeystviya
https://welovecontent.com.ua/inbound-marketing/interaktivnyj-kontent/
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ознакомиться со следующими разделами: главная, новости, ЭУМКД, кафедры, 

библиотека, базы данных, СМК, подразделения и мн. др. Каждый раздел 

содержит ряд подразделов, таким образом, курсантам предоставлена вся 

необходимая информация. (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Портал, главная страница 

 

Полноценное использование образовательного портала Criminaly.net 

позволяет обеспечить: многовариантность представления информации; 

интерактивность обучения; многократное повторение изучаемого материала; 

структурирование контента и его модульность; создание постоянно активной 

справочной системы; самоконтроль учебных действий; выстраивание 

индивидуальных образовательных траекторий; конфиденциальность обучения; 

соответствие принципам успешного обучения. Успешность процесса обучения 

пропорциональна соблюдению основных его принципов, таких как: научность 

обучения; последовательность и систематичность обучения; доступность 

обучения; наглядность обучения; сознательность и активность в обучении, 

развитие самостоятельности; прочность полученных знаний и сформированных 

умений и навыков; индивидуализация обучения [2]. 

Для каждой преподаваемой дисциплины преподавателями Института 

разработан индивидуальный курс обучения. Каждый курс состоит из блоков 

(рис. 2), размещенных в левой и правой колонках, и основного содержания 

(модулей), находящегося в центре страницы.  
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Рисунок 2 − Портал, курс 

 

Блоки увеличивают функциональность, интуитивность и простоту 

использования системы. В курсе представлены следующие блоки: блок 

«Преподаватели» содержит фамилии, имена, отчества преподавателей. Перейдя 

по соответствующей ссылке, вы можете получить подробную информацию о 

преподавателе, узнать его e- mail адрес, отправить ему личное сообщение; блок 

«Люди». Перейдя по ссылке «Участники», вы можете увидеть всех участников 

данного курса, узнать их e-mail адреса (если они разрешили их публикацию), 

отправить кому-либо из участников личное сообщение, посмотреть профиль, 

узнать, когда они последний раз были на сайте или в данном курсе; блок «Мои 

курсы» содержит перечень всех доступных вам курсов, облегчая тем самым 

навигацию между ними; блок «Управление» (не показан на рисунке) содержит 

ссылки на страницу с вашими оценками по курсу, на страницу редактирования 

своего профиля, на страницу смены своего пароля и ссылку для исключения 

себя из участников данного курса; блок «Календарь» содержит сетку текущего 

месяца с отмеченными на ней событиями, на которые необходимо обратить 

внимание; блок «Обмен сообщениями» содержит ваши новые личные 

сообщения и ссылку «Обмен сообщениями» для быстрого доступа к системе 

обмена сообщениями; блок «Последние действия» содержит новые для вас 

сообщения форумов. 
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СЕКЦІЯ 4 

МОЛОДІЖНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

СТУДЕНСТВО ХАРКІВСЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО 

КОЛЕДЖУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА 

ЦІННІСНИХ ВИМІРІВ 
Ольховська О. О., студентка 1 курсу 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Харківського машинобудівного коледжу 
Керівник: викладач вищої категорії Алексенко Світлана Миколаївна 

 

Сучасний розвиток Української державності та демократії акцентується 

потенційним стремлінням увійти до Європейської сім’ї, а саме, на бажанні 

будувати своє українське майбутнє, спираючись на традиції прав особистості, 

визнання гідності особистості та її свободи вибору і відповідальності. Саме таку 

традицію започаткувала Європейська Реформація, коли визнання принципу 

релігійної терпимості на основі прийняття гріховності кожної людини, 

спонукало до визнання інших (в даному випадку іншої віри). Подальшим 

розвитком цих надбань стали ліберально – демократичні суспільства, де 

європейське право надає пріоритет правам і свободам індивіда над державою. 

Остання не може нав’язувати індивіду цілі та цінності його життя, вона тільки 

має захищати фундаментальні права і свободи громадян.Таким чином, були 

сформовані базові основоположні права людини.Саме ядром європейських 

цінностей виступають права і свободи кожного індивіда та рівність всіх перед 

законом.Оскільки, Україна визначила свій зовнішній курс як входження в 

майбутньому до Європейського Союзу, то актуальним залишається для нас 

з’ясувати наскільки наші цінності співвідносяться з ціннісними настановами 

європейців. Цінності є глибинними змістовними життєвими орієнтаціями 

індивіда або груп людей, вони визначають цілі життя та переконання , вони 

можуть втілюватися в соціально-політичні рухи та інститути. 

Метою цього дослідження є виявити основні однакові цінності їх та 

розбіжності у молоді з подальшим визначенням напрямків та форм виховання. 

Серед студентів перших курсів Харківського машинобудівного коледжу 

проведено дослідження шляхом анкетування. Загалом в анкетуванні взяли 

участь 157 студентів, вік яких складає 15 років, з яких хлопців: 125, а дівчат: 32. 

Основними завданнями цього анкетування ставилися: 

- з’ясувати уявлення студентів про цінності Європейського Союзу; 

- наскільки сучасна молодь поділяє Європейські цінності. 

Під час анкетування було зазначено, що на анкетне опитування питань 

1,2,9,10,11,12,13,14,19 можна давати декілька відповідей. В анкеті було 

окреслено 19 питань. 

В першому завданні студентам було запропоновано окреслити найбільш 

важливі для них особисто цінності з означених. Особистісні цінності було 
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розташовано наступним чином: мир (62%), права людини (49%), рівність (36%), 

солідарність, підтримка ближнього (30%), повага до інших культур (26%), 

цінність людського життя (26%),особиста свобода (25%), толерантність (18%), 

самореалізація (13%),демократія (8%), свобода віросповідання (6%), 

верховенство права (2,5%), жодна з названих вище (2,5%), важко відповісти 

(1,3%). В завданні визначити з наведених цінностей найбільш важливі для 

українців результати наступні: мир (58%), права людини (50%), рівність (43%), 

повага до інших культур (36%), особиста свобода (30%), демократія (27%), 

цінність людського життя (27%), толерантність (20%), самореалізація (12%), 

свобода віросповідання (11%), верховенство права (6%), жодна з названих вище 

(2,5%), важко відповісти (2%). Таким чином, більшість студентів спроможні 

визначитись щодо основоположних життєвих цінностей , а пріоритет, на мою 

думку розташований таким чином , що можна визначити що саме молодь 

хвилює сьогодні. 

В завданні,що стосовно визначити чиє українці більш толерантні, терпимі, 

ніж європейці розподіл виявився таким: точно так (18%), скоріше так (44%), 

скоріше ні (20%), точно ні (6%), важко відповісти (13%). В порівнянні з 

українцями європейці більше піклуються про вразливі категорії громадян: точно 

так (29%), скоріше так (46%), скоріше ні (15%), точно ні (3%),важко відповісти 

(7%). З цих результатів видно, що українцям слід повчитися толерантності та 

вмінню піклуватися про вразливі категорії громадян. 

З завдань про визначення свої активної позиції, голоси розподілилися 

таким чином: активну участь у житті коледжу приймають (8%), у міру своїх 

можливостей (62%), мене це не цікавить (31%). Чи будете Ви в майбутньому 

голосувати на виборах: точно так (27%), скоріше так (25%), скоріше ні (20%), 

точно ні (11%), важко відповісти (15%). Чи готові Ви вийти на Майдан у разі 

бездіяльності влади, невиконання своїх обіцянок: точно так (7%), скоріше так 

(13%), скоріше ні (29%), точно ні (37%), важко відповісти (13%). Чи готові Ви 

захищати Україну у разі відкритого нападу: точно так (32%), скоріше так (18%), 

скоріше ні (18%), точно ні (13%), важко відповісти (17%). Ці результати 

засвідчують про подальшу потребу просвітницької роботи щодо розуміння 

молоді впливу на владу, владні структури через громадські організації, 

громадські рухи для демократичного, правового розвитку держави. 

Наступний блок питань стосувався завдання в якій якості Ви готові 

прийняти людину, яка розмовляє іншою мовою, людину іншої національності, 

людину іншої віри та людину іншої раси. Наші студенти найбільше готові 

визнавати цю категорію людей як туристів моєї держави (47%: 49%: 36%: 64%). 

Наступні значення розподілились таким чином: як громадянина моєї країни 

(27%: 29%: 31%:27%), як колегу по роботі (68%: 17%: 16%:21%),як сусіда (21%: 

18%: 19%:20%), як близького друга (23%: 17%:24%: 21%), як члена моєї сім’ї 

(10%: 11%: 8%:15%), не згоден приймати в жодній якості (3%: 2,5%:6%:5%). Ці 

данні засвідчують про відносну толерантність молодого покоління українців. 

В завданні окреслення джерел з яких найчастіше отримується інформація 

про події в країнах Європи міста розподілилися таким чином: українські 
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новинні інтернет- сайти (65%) соціальні мережі (48%), українські телеканали 

(47%), бесіди з рідними, друзями, знайомими, які проживають в Україні (34%), 

мене не цікавлять події в країнах Європи (11%), радіо (10%), інші джерела 

(10%), російські інтернет – сайти (8%), бесіди з рідними, друзями, знайомими, 

які проживають в країнах Європи (8%), російські телеканали (4%), західні 

новинні інтернет – сайти (4%), українські друковані видання (2%). Це засвідчує 

про загальну довіру до українських засобів інформації. 

 В завданні, що пропонує визначити рівень зближення України з ЄС, який 

є доцільним, результат виявився наступним: єдиний ринок, спільна економічна 

система (33%), спільна система освіти та охорони здоров’я (27%),спільний 

ринок праці (24%), спільна культурна політика (20%),спільна система безпеки 

(19%), спільна зовнішня політика та гармонізоване законодавство (по 16%), 

спільний ринок енергії (15%), приєднання до шенгенської зони (10%), інше 

(6%), зближення недоцільне (3%). На питання якби Ви сьогодні на референдумі, 

якщо були би повнолітніми, голосували про вступ України в НАТО: за вступ в 

НАТО (57%), проти вступу в НАТО (12%), не голосував би (31%). Таким чином, 

слід засвідчити про визнання українцями переваги для їх подальшого розвитку 

євроатлантичної інтеграції. 

За результатами опитування українцями себе визнали 85%, росіянами – 

13%, єврей (ка) -2,5%. Українською мовою більше спілкується - 32%, 

російською – 73%. Громадянами України себе визнало - 75%, громадянами 

світу – 18%, громадянами Європи – 8%, громадянами колишнього СРСР – 2,5%. 

Головний висновок полягає в тому, що базові європейські цінності не 

існують та не впроваджуються як окремі життєві орієнтації, а реалізуються як 

цілісна система. Імплементація головних європейських цінностей потребує 

прийняття правових норм і створення інститутів, які ці норми впроваджують і 

контролюють. 

Література 

1. Амельченко Н.А. Цінності об’єднаної Європи. – Лабораторія 

законодавчих ініціатив.- 2013.с – 42.  

2. http://institute.gorshenin.ua/media/uploads/090/42/5964d944f2d4e.pdf 

3. Загальна декларація прав людини 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 
 

 

 

СПІВПРАЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН – ШЛЯХ ДО 
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Яловий О.В., студент 4 курсу спеціальність «Виробництво харчової продукції» 

Криворізький державний комерційно-економічний технікум 
Науковий керівник: викладач I категорії обліково-економічних дисциплін КДКЕТ 

Єгорова Олена Миколаївна 

 

Процеси євроінтеграції полягають у створені тісної співпраці з 

європейськими країнами, а найкращим методом співпраці є робота на єдиному 
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рівні якості праці, яка полягає в створенні умов для проходження зарубіжної 

практики, з метою сприяння інтеграції національної освіти до світового 

освітнього простору та на основі закріплення теоретичних знань студентів 

шляхом вивчення практичного досвіду ведення готельно-ресторанного 

господарства, що в свою чергу призведе до підвищення кваліфікації. 

Для того щоб підвищити найефективніший рівень спеціалізації студентів, 

майбутніх спеціалістів в галузі ресторанного-готельної справи, необхідно 

підписати договори з європейськими підприємствами про проходження 

студентами закордонної практики. 

Практика студентів за кордоном – одна з форм проведення практичної 

підготовки, що є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня і проводиться 

відповідно до навчальних планів спеціальностей та положення «Про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» [1]. 

Це створить сприятливі умови для власного професійного розвитку та 

якості надання освітніх послуг в становленні випускника-спеціаліста 

навчального закладу. 

Так, Криворізький державний комерційно-економічний технікум зміг 

створити таку базу переддипломної практики з польським підприємством Simar 

zo.o «Kompleks Wydpoczinkowy Wrzos» (м. Колобжег), яка надала можливість 

на рівні сучасних євроінтеграційних процесів, розвиватись майбутнім фахівцям 

з кожним роком. Але при співпраці, спіткнулися з перешкодами, які потрібно 

здолати для досягнення такої цілі, як організація закордонної практики в 

навчальному закладі. 

Для початку потрібно зробити багато попередніх кроків для створення 

відповідних умов для проходження технологічної практики. В першу чергу, з 

початком навчального року відділенням навчально-виробничої практики, 

проводилась робота в напрямку створення літнього виїзного загону до 

республіки Польща, ще великої особливістю є створення волонтерського загону 

«Wrzos». 

Основні обов'язки та умови перебування в іншій країні обговорено та 

схвалено двома сторонами в договорі, який був укладений завчасно. Проведено 

моніторинг та виявлення перспективного контингенту для проходження 

практики, створені презентації для інформаційної роботи, проводились збори в 

групах, організовані заходи для вивчення польської мови студентами, 

оформлення виїзних документів, отримання необхідних навичок і знань.  

Всі учасники загону склали іспит з польської мови та отримали 

відповідний сертифікат. З початком технологічної практики вирушили до 

європейської країни в супроводі керівників та випускників технікуму, для 

вдосконалення навичок та умінь, які відповідають європейського стандарту [2]. 

Під час проходження практики студенти не тільки ознайомились з 

технологією приготування традиційних польських страв, а покращували свої 

професійні навички, вивчали побут іншої країни, проводилось багато різних 

спільних заходів пов’язаних зі студентами та керівниками, за польськими 
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традиціями, що краще дозволяло ознайомитись з європейською культурою та 

певними звичаями європейського суспільства. 

В процесі проходження практики в Польщі набули безцінних знань, 

удосконалили професійні навички та уміння, розкрили в собі віртуоза та 

виховали професіонала власної справи [3]. 

Проходження практики за кордоном має свої й недоліки як для студента, 

так і для навчального закладу. З одного боку студент має реальну можливість не 

тільки познайомитись з дійсно новітніми європейськими технологіями, 

відточення своїх навичок, але й отримати практичні навички з фаху під час 

роботи на європейському підприємстві. 

Кожний практикант поширює свій кругозір, удосконалює володіння 

іноземною мовою. Але серед причин незадоволення студентів закордонною 

практикою найпоширенішою є недбале ставлення іноземної сторони до 

практиканта-іноземця, недотримання норм праці та тривалість робочого дня. 

Під час закордонної практики студента навчальний заклад, як правило, не має 

можливості ні контролювати належне проходження практики, ні допомогти в 

разі виникнення проблемної ситуації, тобто роль навчального закладу, як 

третьої сторони обмежується лише підтримкою під час оформлення документів 

та виїзду. 

Практичний досвід доводить, що в таких партнерських програмах з 

практиками за кордоном, які тривають не один рік, навчальний заклад має 

налагодженні стосунки з підприємствами, з коорпрограми потребують часу, 

пильного контролю та постійного спостереження з боку координаторами 

програм. Під час відбору студентів враховуються побажання та зауваження обох 

сторін.  

По завершенню практики кожен студент повинен підготувати звіт, згідно 

методичних вказівок та захистити його у встановленому порядку. Форма та 

порядок звітності студента за практику визначається вищим навчальним 

закладом відповідно до чинного законодавства. 

Отже, процес проведення навчальної та виробничої практик – це механізм, 

який забезпечує як загальний, так і спеціальний розвиток майбутнього фахівця, 

де відбувається нарощування потенційних можливостей, стабілізація 

професійних навиків. При цьому розвиток функцій стає визначальним разом із 

показниками життєвого досвіду і професійної майстерності. Під впливом 

європейської співпраці відбувається формування життєвої позиції, ціннісних 

орієнтацій людини, визначення планів на майбутнє, тобто спеціалізація 

особистості. 
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Редькина Анна Михайловна доцент кафедры социологии 

Днепровского государственного технического университета 

 

Успех учебно-воспитательной работы в школе зависит от многих 

факторов, но прежде всего от личности учителя. Среди личностных свойств 

педагога особенное значение имеют такие индивидуально-психологические 

свойства, как темперамент, способности, характер. Известно, что темперамент и 

характер не тождественные свойства, вместе с тем не следует их 

противопоставлять – они тесно связаны между собой и оказывают влияние друг 

на друга. 

Знания о темпераменте необходимы для преподавателей социально-

гуманитарных наук в технических вузах, поскольку от их подхода к 

преподаванию зависит восприятие студентами того материала, который 

необходим для работы в социальной среде. 

Темперамент – это те врожденные особенности человека, которые 

обусловливают динамические характеристики интенсивности и скорости 

реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, 

особенности приспособления к окружающей среде [1]. 

От темперамента зависит влияние различных факторов, определяющих 

уровень нервно-психического напряжения (например, оценка деятельности, 

ожидание контроля деятельности, ускорение темпа работы, дисциплинарные 

действия и т.п.) [2]. 

Производительность работы человека тесно связана с особенностями его 

темперамента. Так, особая подвижность сангвиника может принести 

дополнительный эффект, если работа требует от него частого перехода от 

одного рода занятий к другому, оперативности в принятии решений, а 

однообразие, регламентированная деятельность, наоборот, приводит его к 

быстрому утомлению. Флегматики и меланхолики, наоборот, в условиях 

строгой регламентации и монотонного труда проявляют большую 

производительность и сопротивляемость утомлению, чем холерики и 

сангвиники [3]. 

Отметим, что согласно результатам многочисленных психолого-

педагогических исследований, среди хороших педагогов немало холериков. 

Холерик – страстный, активный, энергичный, решительный, но несдержанный, 

склонный к аффектам. Не теряется при встрече с трудностями, упорен в их 
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преодолении. В педагогической деятельности ему мешают нетерпеливость, 

повышенная возбудимость. Преподавателям-холерикам надо следить за своим 

поведением, тормозить несдержанность, воспитывать терпеливость. 

Очень благоприятен для педагогической деятельности флегматический 

темперамент. Флегматик – спокойный, выдержанный, хорошо владеет собой, а 

это очень важное качество для преподавателя. Флегматик очень медлительный, 

внешне мало выражает чувства, не может быстро переключать внимание на 

решение новых задач, слабо распределяет внимание, трудно привыкает к новой 

обстановке, поэтому ему нужно очень тщательно продумывать план урока, 

методы проведения его, чтобы учащиеся не засыпали под монотонную речь. 

Наилучшие условия для работы преподавателя создает сангвинический 

темперамент. Жизнерадостность, энергичность, общительность, умение быстро 

приспособиться к новым условиям, легко переключать и распределять 

внимание, гибкость ума, хорошие организаторские способности – вот те черты, 

которые помогают сангвинику добиваться успеха. 

Меланхолический темперамент в педагогической работе оценивают как 

возможный, но нежелательный. У меланхолика слабыми являются как 

возбудимые, так и тормозные процессы. Реакции не соответствуют закону силы, 

а поэтому в ответ на слабый раздражитель может быть очень сильная реакция. 

Для него очень опасно перенапряжение умственной и эмоциональной 

деятельности. Меланхолику подходит четко продуманный режим, который 

предусматривает постепенный переход от одних условий жизни, способов 

действия к другим. 

Какие же положительные черты для педагогической деятельности можно 

выделить у представителей разных типов темперамента? Положительными 

чертами являются активность, энергичность, страстность холерика; 

подвижность, живость, эмоциональность сангвиника; неторопливость, 

сдержанность флегматика; мягкость, отзывчивость, тактичность, глубина и 

стойкость чувств меланхолика. 

Отметим негативные черты представителей разных типов темперамента. 

При холерическом темпераменте часто проявляется несдержанность, резкость, 

эффективность; при сангвиническом – непостоянство, легкомысленность, 

поверхностность; флегматик может быть очень медлительным, безразличным, 

вялым, а меланхолик – замкнутым, нерешительным, с повышенной 

тревожностью, невысокой трудоспособностью, быстрой утомляемостью, 

истощаемостью нервной системы, невысокой требовательностью, 

внушаемостью. 

На проявление темперамента влияет и характер учителя, цели и мотивы 

выполняемой им деятельности. Проявления темперамента могут быть 

подавлены (замаскированы) какими-либо активными мотивами. Так, у учителей 

с серьезными общественными интересами холерический темперамент находит 

свое выражение в инициативных, энергичных действиях. Там, где нет таких 

интересов, он чаще может выражаться в аффективных переживаниях, 

раздражительности. По-разному проявляются и черты сангвинического 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

250 

темперамента в зависимости от направленности деятельности учителя. 

Легкомыслию, поверхностности противостоят познавательный интерес, 

желание принести пользу окружающим. 

Противоположно проявляются свойства одних и тех же темпераментов в 

учебной и воспитательной работе в зависимости от отношения учителей к 

детям, к педагогической профессии. Например, учитель-холерик редко 

проявляет несдержанность, грубость, если он любит детей, педагогическую 

профессию. Любовь к детям тормозит проявление неуравновешенности 

процессов возбуждения и торможения [4]. 

Итак, из приведенных выше данных можно сделать вывод, что 

особенности темперамента надо знать и учитывать их проявление в учебной и 

воспитательной работе – опираться на положительные черты и сдерживать, 

тормозить отрицательные. Это очень важно – учитывать тип темперамента 

педагога в учебной деятельности, для того, чтобы эта деятельность была 

успешной. Критерием же успешности педагогической деятельности учителя 

всегда было, есть и будет гармоничное развитие личности учащегося. 
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Науковий керівник: Константінова Наталія Володимирівна 
викладач товарознавчих дисциплін КДКЕТ 

 

Однією з найсуттєвіших проблем людства на початку 21 століття є 

проблема охорони навколишнього середовища. Не зважаючи на прогрес науки і 

виробництва, технології отримання багатьох матеріалів для потреб людини не є 

досконалими і завдають шкоди навколишньому середовищу та його мешканцям. 

Одяг є важливою складовою життя людини. Він впливає на її настрій, на 

сприйняття оточенням, на успішність в кар'єрі. Але чи правильним є вираз 

«Краса вимагає жертв», якщо мова йде про здоров'я людини? 

Найважливішими властивостями матеріалів для одягу є гігієнічні 

властивості: гігроскопічність - здатність вбирати вологу, повітропроникність - 
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здатність пропускати повітря («дихати»), електризування - здатність 

накопичувати статичну електрику та ін. 

Ці властивості визначають комфортність одягу та впливають на 

самопочуття людини в процесі носіння виробів. Аналіз результатів відповідних 

досліджень також говорить про те, що з одягу можуть виділятися і проникати в 

організм людини шкідливі речовини. Вони потрапляють в волокна, нитки, 

пряжу і матеріали в процесі їх виробництва.  

Мета даної роботи - виявлення основних факторів, що визначають 

небезпеку текстильних матеріалів та виробів для природи і людини; пошук 

можливих шляхів вирішення цієї проблеми, а також складання практичних 

рекомендацій для споживачів одягу. 

Споживачі, як правило, зводять свої вимоги до безпеки на стадії 

споживання товарів людиною. Екологи розглядають проблему безпеки 

текстилю більш широко, за трьома напрямками: безпека людини - виробника; 

безпека людини - споживача; безпека природи (стоки, викиди в атмосферу, 

безпека на стадії утилізації продукції). 

Текстильний матеріал - це композиція, основним компонентом якої є 

волокна (близько 95%) - натуральні, хімічні (штучні та синтетичні) або їх 

поєднання, а також барвники, апрети для просочення тканин та ін. Допоміжні 

речовини найчастіше, як і більшість волокон в сучасних текстильних виробах, є 

синтетичними. 

Процес отримання хімічних волокон включає наступні операції: 1) 

приготування прядильного розчину або розплаву (полімери в в'язкоплинному 

стані) 2) формування волокон - продавлювання розчину або розплаву через 

отвори фільєр; 3) обробка волокон. 

На кожній стадії виробництва використовують різні хімічні реагенти. 

Промисловість хімічних волокон споживає велику кількість води і різних 

хімічних продуктів, таких як сірчана кислота, їдкий натр, сульфат цинку, 

сірковуглець, сірководень та ін.  

У різних оздоблювальних цехах (де відбувається вибілювання, друк, 

фарбування, апретування) повітря, крім пилу, додатково забруднюється 

шкідливими газоподібними речовинами, або парами легколетких з'єднань. Це 

пари і аерозолі барвників, оксиди азоту, хлороводень, аміак, оксид сірки, пари 

сірчаної і оцтової кислот, формальдегід. Ці речовини входять до складу 

атмосферних викидів та виробничих стоків, а потім через дихальні шляхи, 

контакт зі шкірою, через харчові ланцюги потрапляють в організм людини, 

створюючи пряму загрозу для її здоров’я та життя.  

Крім того, залишки цих токсичних компонентів можуть бути присутніми в 

готовому волокні та також через шкіру та дихання потрапити в організм 

людини.  

Зазначимо, що поряд із позитивними властивостями (висока міцність, 

легкість, стійкість до тертя, стійкість до мікроорганізмів та ін.), синтетичні 

волокна мають також і суттєві недоліки: низьку здатність вбирати вологу, 

пропускати повітря, сильне електризування. Матеріали з цих волокон 
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характеризуються низькими гігієнічними властивостями, що додатково 

негативно впливає на самопочуття людини (існує думка, що перебувати в 

синтетичному одязі без шкоди здоров'ю припустимо не більше 3-4 годин). 

Досліджено, що компоненти більше ніж 50% всіх сучасних пластмас і 

синтетичних волокон є небезпечними для здоров'я. Таким чином, на теперішній 

час, у зв'язку з надмірним виробництвом синтетичних волокон, проблема 

безпеки текстильних матеріалів та одягу з них постає надзвичайно гостро. 

У світі існує достатньо національних і міжнародних систем сертифікації 

текстилю, в тому числі західноєвропейська «Екотекс» (за якою вже понад 20 

років добровільно працюють майже 50% всіх виробників і споживачів). В 

основу цієї системи, в розробці якої брали участь найкращі фахівці (хіміки-

текстильники, виробники волокон, барвників і текстильно-допоміжних речовин, 

медики, біохіміки, екологи та інші) покладено принципи та жорсткі вимоги до 

безпеки текстилю.  

Поряд з проблемою екологічного виробництва та споживання, гостро 

стоїть проблема утилізації синтетичних текстильних матеріалів. В природних 

умовах вони розкладаються дуже повільно (200-500 років), тим самим 

забруднюючи навколишнє середовище. Крім того, при їх спалюванні 

утворюються шкідливі речовини. 

В даний час основні напрямки утилізації та ліквідації відходів 

синтетичних матеріалів наступні: поховання на полігонах і звалищах; 

перероблення відходів за заводською технологією (найбільш оптимальний 

спосіб); спільне спалювання відходів з міським сміттям; піроліз (розкладання 

при високих температурах без доступу повітря) і роздільне спалювання в 

спеціальних печах; використання відходів як готового матеріалу для інших 

технологічних процесів. 

Виходячи з вищесказаного, можна визначити такі заходи щодо 

забезпечення екологічної безпеки текстильних матеріалів та виробів з них: 

1. У напрямку «Безпека людини - виробника»: забезпечення герметичності 

виробничого обладнання задля унеможливлення потрапляння шкідливих 

речовин в атмосферу цехів; застосування безпечних речовин у виробництві; 

використання індивідуальних засобів захисту, спеціального одягу; 

автоматизація процесів виробництва (через систему управління процесами на 

дистанції) та ін. 

2. У напрямку «Безпека природи»: удосконалення «старих» технологій 

виробництва; впровадження нових високих технологій; використання 

замкненого циклу, або безвідходного виробництва, коли відпрацьовані 

речовини повертаються в технологічний процес; використання прогресивних 

технологій очищення стічних вод; уловлювання і перероблення викидів 

газоподібних відходів підприємств. 

3. У напрямку «Безпека людини-споживача»: популяризація екологічного 

способу життя та «екостилю» в одязі; впровадження принципів раціонального 

та відповідального споживання; формування споживчої грамотності стосовно 

шкідливості синтетичних матеріалів для людини та екології, зменшення 
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використання «хімічного» текстилю на користь «органічного»; використання 

зношеного одягу як полімерної вторсировини та ін. 
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Современное политическое состояние международной среды определяется 

процессами глобализации. В научной литературе нет единого определения 

явления глобализации и однозначной оценки его последствий, однако 

доминирует представление о глобализации как о распространении 

экономических, политических и культурных процессов за пределы государств и 

формирование на этой основе новой целостности мирового пространства. 

Глобализация определяется несколькими факторами: 

- процессами интернационализации экономической жизни: свободным 

смешением капиталов, товаров, взаимодействием национальных экономик в 

хозяйственной деятельности. Основными проводниками этого процесса 

являются ТНК, международные банки и другие финансовые организации; 

- проблемами окружающей среды, которые вышли за государственные 

границы, к примеру новый феномен "беженцев окружающей среды"; 

- проблемами безопасности перед угрозой ядерной войны, 

международного терроризма и преступности; 

- процессами активной информатизации и интенсивным развитием средств 

коммуникаций: созданием всемирной сети Интернет, телевидения, развитием 

туризма, информационно-культурных обменов, что сделало государственные 

границы прозрачными.  

При всех положительных сторонах процессов глобализации в мире, ее 

последствия очень противоречивы. Вот некоторые из них: 

- противоречия между универсализацией общественной жизни и 

стремлением народов сохранить свою самобытность. Утверждение единых 
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рыночных моделей, демократических институтов и ценностей распространяется 

на культуру и стиль жизни. Люди потребляют одни и те же товары и 

информацию. Например, универсализации культур является "Макдональдс", 

который имеет филиалы более чем в ста странах мира. Однако не всем 

приемлема подобная культурная экспансия. Поэтому многие народы, пытаются 

сохранять свою самобытность и культурную индивидуальность, в целом приняв 

экономическую модель; 

- геоэкономическое разграничение мира: углубление разрыва по технико-

экономическим показателям и уровню жизни Севера (развитые страны) и Юга 

(страны "периферии"). Неравенство, которое делит мир, проявляется и в сфере 

образования, например, 78% населения Эфиопии, Танзании, Бангладеш, Конго 

неграмотные или полуграмотные. Подобная экономическая поляризация опасна 

международной нестабильностью и возможными взрывами национализма; 

- составной частью глобализации является миграция, которая имеет 

противоречивые последствия как для "принимающих", так и для стран 

«отдающих». Западный мир бывает заинтересован в притоке групп 

иммигрантов как высокопрофессиональных специалистов и 

низкоквалифицированной дешевой рабочей силы. Страны "отдающие" также 

извлекают позитивный эффект, таким образом решаются проблемы снижения 

безработицы, но в то же время экономика страдает от потери интеллектуальной 

составляющей. Миграционные процессы формируют немалые проблемы в 

странах, принимающих беженцев: трансформируют социальную структуру 

населения. Это заставляет правительства многих стран ужесточать 

иммиграционный контроль, что противоречит логике глобализации, которая 

предусматривает не только свободное передвижение капиталов и товаров, но и 

рабочей силы; 

- усиление неконтролируемых процессов в международной сфере: рост 

религиозного разногласия, распространение вооружения и оружия массового 

уничтожения, формирование центров международного терроризма - "обратная 

сторона медали" процесса глобализации; 

- формирование асимметричной многополярности: переход от 

однополярной модели с доминированием США к новому перераспределению 

власти и возможному формированию новых мировых центров и стратегических 

союзов. 

Под влиянием глобализации мировое пространство приобретает черты 

единого мирового рынка и постепенно превращается в единую мировую 

экономику, и это определяет направления внешнеэкономической деятельности 

государств, прежде всего в отношении важнейших условий - закрытости или 

открытости их экономик. Экономика Украины, в частности, является 

экономикой открытого типа, которая характеризуется значительными объемами 

экспорта и импорта. В современных условиях невозможно отмежеваться от 

внешнего мира, но отношения с ним необходимо строить на принципах 

равноправия. 
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Глобализация как мировое экономическое явление стала одной из самых 

влиятельных сил, которая привела к обострению международной конкуренции. 

На сегодняшний день в Украине существует достаточно мощный потенциал для 

получения мирового признания и достижения конкурентоспособности. Но 

существует ряд причин, которые препятствуют выведению стран, в том числе и 

Украины, на передовые позиции мировой экономики. К внутренним причинам 

политической и экономической нестабильности добавляются еще и внешние, 

основная из которых попытка развитых государств контролировать 

формирование развивающихся стран, тем самым обезопасить себя от появления 

новых конкурентов на мировом пространстве. С целью обеспечения 

экономического развития и повышения открытости экономики Украины следует 

развивать не только внешнеторговую составляющую открытости экономики, но 

и финансовую, в частности инвестиционную, технологическую и 

коммуникационную, уменьшение разрыва между уровнями собственного 

экономического развития и развивающихся стран ЕС и мира вцелом. 

Таким образом, Украина должна демонстрировать мировому сообществу 

собственную способность самостоятельно обеспечить социально-политическую 

и экономическую стабильность, высокие темпы экономического роста и 

эффективную структурную перестройку экономики. Данные задачи являются 

критически важными для Украины независимо от провозглашенных 

геостратегических приоритетов. 
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Європейські країни з використанням безготівкових розрахунків досягають 

значної економії витрат на їх здійснення. Банківські установи сприяють 

широкому застосуванню безготівкових розрахунків, у яких зацікавлена 

держава - не тільки з погляду економного витрачання коштів, а й з погляду 

вивчення, регулювання і контролю грошового обороту. Здійснення 

безготівкових розрахунків підвищує захищеність населення від шахраїв, сприяє 
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росту економіки, збільшує рівень прозорості та спонукає до активного розвитку 

сучасних сервісів та інноваційних технологій [1]. 

Історично протягом багатьох років в Україні спостерігався чіткий ріст 

показника готівки. З поступовим відновленням економіки після фінансової 

кризи у 2010 р. зріс номінальний ВВП, темпи якого компенсували одночасне 

збільшення готівки, та все ж її співвідношення до ВВП отримало спадаючий 

тренд [2]. 

У 2015 році відбувся ріст номінального ВВП, в той час, як об’єм готівки 

практично не змінився, за рахунок відмови населення від готівкової гривні з 

конвертацією коштів в готівковий долар, а також дезінтеграції з системи 

готівкового обігу Донецької та Луганської областей, що призвело до скорочення 

готівки на 80 млрд. гривень. 

Все ж НБУ спостерігає позитивну динаміку зростання безготівкових 

платежів в Україні та прогнозує, що частка безготівкових платежів продовжить 

зростати у майбутніх періодах. Так, якщо у 2011 р. частка безготівкових 

платежів з використанням карток в Україні становила 8%, то за підсумками 

2016 р. вона перевищила вже 35% [3]. 

Національний банк відзначає у 2016 р. збільшення кількості платіжних 

карток, а також розширення платіжної інфраструктури на 11%, що пов’язано із 

зростанням кількості підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають 

можливість своїм клієнтам здійснювати безготівкові розрахунки.  

Інфраструктура використання платіжних інструментів впродовж 2016 р. 

також зростала та станом на 01.01.2017р. налічувала майже 33.8 тис. банкоматів 

та 219.2 тис. терміналів, а серед банків за кількістю емітованих платіжних 

карток та ступенем розгалуженості інфраструктури їх обслуговування лідерами 

стали ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль». 

За кількістю платіжних карток та встановлених пристроїв для їх 

обслуговування у регіональному розрізі найвищі показники демонструють м. 

Київ, Дніпропетровська та Харківська області. 

Відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору 

України у 2020 році рівень готівки в економіці направленої на євроінтеграційні 

процеси, має знизитися до 9.5%, а мережа платіжних терміналів – зрости до 11 

000 од. на 1 млн. населення (зараз – 5 500 од.), за умови поширення 

безготівкових розрахунків через гармонійне поєднання впливу на усі елементи 

системи, а саме: попит на готівку, розвиток безготівкових транзакцій, 

інфраструктура та звички і мотивація самих споживачів [4]. 

НБУ створена необхідна програма та прораховані очікувані результати від 

цих заходів, в рамках яких планується зменшити попит на готівку підвищенням 

вартості готівкових коштів, зниженням граничної суми розрахунку готівкою, 

економічними стимулами для розвитку СІТ компаній; стимулювати розвиток 

безготівкових транзакцій подальшим розвитком міжнародних платіжних систем 

та національної платіжної системи «Простір», розвитком електронних грошей та 

сервісів для їх конвертації; розширювати інфраструктуру розвитком мережі 

POS-терміналів та електронних каналів прийому платежів; змінювати звички 
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населення підвищенням рівня обізнаності про безготівкові розрахунки та 

фінансової грамотності, зняття страхів, мотивацією для використання 

безготівкових розрахунків. 

Поки що населення вважає за краще тримати заощадження не в 

банківських установах і платити готівкою, тому необхідно взяти за основу 

стандарти європейських країн, і створити відповідні правові механізми, які 

підвищать рівень безготівкових розрахунків, забезпечивши належний рівень їх 

надійності в Україні. 

Поступове зниження частки готівкового обігу на користь безготівкового 

має забезпечуватись з урахуванням загального стану економіки шляхом 

створення економічних стимулів розвитку безготівкових розрахунків. 

Основний фокус заходів у рамках програми має спрямовуватись на 

сегменти з високим рівнем готівкових розрахунків - операції фізичних осіб, 

оскільки найбільшими споживачами готівки в Україні є саме вони. Торгівельна 

виручка, яка надходить від фізичних осіб, є основним шляхом вилучення 

готівки з обігу. 

Найбільша кількість готівки видається сьогодні через платіжні картки 

населенню. Розвиток безготівкових розрахунків в розвинутих європейських 

країнах досягався завдяки цілеспрямованій державній політиці. Прикладом є 

Польща, яка досягла успіху провівши такі заходи: національна програма із 

розвитку безготівкового обігу за підтримки уряду; стимулювання конкуренції 

на ринку платіжних послуг та безготівкових розрахунків; сприяння розвитку 

інноваційних платіжних інструментів; розширено платіжну інфраструктуру та 

мережу прийому безготівкових оплат; зміна ментальних бар’єрів і платіжних 

звичок споживачів, підприємств, державних установ в бік ширшого 

використання безготівкової форми оплати. 

Розвинуті країни світу вже подолали проблеми з якими Україна стикається 

зараз, їх досвід може бути використано при розробці чи вдосконалення вже 

існуючої аналогічної програми в Україні. 

Таким чином, враховуючи всі позитивні наслідки як для держави, так і для 

комерційного сектору, так і для громадян від поширення безготівкових 

розрахунків, уряд держави зобов’язаний підтримувати цю тенденцію та 

створювати додаткові стимули для цього, враховуючи вже існуючий досвід 

інших країн, зокрема наших європейських партнерів. 
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У результаті аналізу раціонів харчування дітей дошкільного віку, 

розроблених у відповідності до діючої нормативної документації, встановлено, 

що вони не відповідають фізіологічним нормам за показниками білкової, 

ліпідної та вуглеводної збалансованості, енергетичної цінності. Досліджувані 

раціони є полідефіцитними за рахунок вираженого дефіциту мінеральних 

речовин (цинку, селену, йоду) і вітамінів А, D і групи В [1]. Тому, формування 

державної політики у галузі забезпечення дітей здоровим харчуванням, 

особливо дошкільного віку, є не лише своєчасною, а й життєво необхідною 

задачею. Вона закріплена цілою низкою нормативних документів, які діють на 

території України [2–4]. 

Необхідність розробляння функціональних продуктів харчування для дітей 

дошкільного віку продиктована об’єктивними змінами навколишнього 

середовища, способу життя, низькою біологічною цінністю традиційних страв і 

продуктів харчування. Тому, забезпечення стабільної якості продуктів 

харчування для дітей дошкільного віку може здійснюватися лише на основі 

чітко сформованих, науково-обґрунтованих і перевірених практикою медико-

біологічних і технологічних принципів. 

Значний теоретичний і практичний внесок у розвиток технології продуктів 

харчування для дітей внесли Л. Ю. Арсеньєва, М. П. Гуліч, А. М. Дорохович, 

Н. Н. Ліпатов, И. Я. Конь, К. С. Ладодо, В. А. Тутельян, P. Marteau, K. Zanini та 

ін. вітчизняні і закордонні вчені [5].  

Метою дослідження є аналіз нормативної документації, що регламентує 

організацію харчування дітей дошкільного віку (4 - 6 років) та розробка 

рекомендацій щодо оптимізації раціонів харчування дошкільних закладів з 

урахуванням сучасних потреб дитячого організму. 

Проаналізовано нормативну документацію, що регламентує вимоги щодо 

організації харчування дітей дошкільного віку в Україні, а саме постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.11.1999р. №272 «Про затвердження Норм 

фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та 

енергії» і від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах», Інструкцію з організації харчування дітей 

у дошкільних навчальний закладах. Встановлено, що у нормативній 

документації не передбачено фізіологічні потреби у мінеральних речовинах: 

натрії, калії, хлорідах, марганці, фторі, хромі, а також вітамінах: біотині, 

пантотеновій кислоті, а також відсутні рекомендовані норми споживання 

біологічно активних речовин з встановленою фізіологічною дією для дітей всіх 
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вікових категорій: інозиті, Ļ-карнітині, холіні. Останні дослідження вчених 

свідчать про важливість надходження даних речовин до дитячого організму з 

продуктами харчування. Біотин приймає участь у синтезі жирів, глікогена, 

метаболізмі амінокислот. Недостатність споживання може привести до 

порушення нормального стану шкіряних покровів. Пантотенова кислота 

приймає участь у білковому, жировому і вуглеводному обміні, обміні 

холестерину, синтезі ряду гормонів, гемоглобіну, сприяє всмоктуванню 

амінокислот і цукру у кишковику і ін.. Інозит разом з холіном приймає участь у 

синтезі лецитину, здійснює ліпотропну дію. Ļ-карнітин відіграє важливу роль в 

енергетичному обміні, здійснює перенесення довголанцюгових жирних кислот 

через внутрішню мембрану мітохондрій для наступного їх окислення і, тим 

самим, зниження накопичення жиру у тканинах. Дефіцит карнітину сприяє 

порушенню ліпідного дефіциту, у т.ч. розвитку ожиріння, а також дисфункції 

процесів у міокарді. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вимоги до раціонів харчування дітей дошкільного віку 

 

При складанні модельних харчових композицій харчової продукції слід 

враховувати: взаємодію і синергізм есенційних речовин; результати досліджень 

фізико-хімічних властивостей сировини; вплив традиційних сировинних 

компонентів на структурно-механічні властивості харчової продукції; 

необхідність вилучення жирів, що містять насичені жирні кислоти.  

За даними виробника (науково-виробничою спілкою з обмеженою 

відповідальністю «Житомирбіопродукт», торговельної марки «Ан-нушка») 

Рекомендовані норми добової фізіологічної потреби у 

харчових речовинах і енергії 

Збалансованість, взаємодія, синергізм компонентів раціону 

Безпечність продуктів харчування 

Формування звичок до здорового харчування 

Дефіцитні речовини 

А, С, Е, В6, Zn, Se,  

лігніни 

Імунна система 

(органи дихання, інфекційні хвороби) 

В9, В12, S,  
холін 

 

Органи травлення, метаболізм, 
формування смаку) 

 
В3, В5, Н, Zn, Fe 

 

Кровоутворювальна система 

 
Амінокислоти, ПНЖК, D, Ca 
 

Кістково-м’язова система, ріст 

Вітаміни групи В, K, Mg, I 
 

Інтелект, нервова система 

Забезпечення збереження нутрієнтів 

Х
ар

ч
у
в
ан

н
я
 д

іт
ей

 д
о

ш
к
іл

ь
н

о
го

 в
ік

у
 



МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція 
5 грудня 2017 р. 

260 

вміст (на 100 г) селену (17.1–79.0 мкг), цинку (5.0–12.3 мг), кальцію (46–236 мг), 

магнію (431–592 мг), вітамінів В6 (0.6–1.3 мг) і В9 (112–250 мкг) у насінні й 

шротах льону, гарбуза, зародках пшениці, кунжуті; вітаміну Е (60 мг) та ПНЖК 

(77.5 %) у соняшниковій олії; середню добову потребу дитини дошкільного віку 

у селені (20 мкг), цинку (10 мг), кальції (800 мг), магнії (120 мг), вітамінах В6 

(0.6 мг), В9 (80 мкг), Е (7.0 мг), ПНЖК (12–17 г); рекомендовані дози 

споживання шротів 5.0–10.0 г на добу тощо.  

Значна поширеність дефіцитних станів серед дітей пояснюється тією 

обставиною, що нестача тих або інших мікроелементів є характерною ознакою 

зростаючого організму навіть здорової дитини, а серед дітей із різними 

патологічними станами дисмікроелементоз, як і гіповітаміноз, є 

передбачуваною й цілком очікуваною проблемою, може призводити до 

різноманітних порушень здоров’я дитини й більш тяжкого перебігу вже 

існуючої патології [5]. 

Стало відомо, що фізіологічно активні речовини контролюють не лише 

функції шлунково-кишкового тракту, але й важливі ендокринні і метаболічні 

функції всього організму (Iarssoti, 1979).  

Роль харчування у формуванні фізіологічних і психологічних стандартів 

людини ще більше зростає у результаті відкриття деяких амінокислот як 

нейротрансмитерів і їх попередників. 

На думку професора Н. В. Нагорної та співавт (2010) оскільки 

мікроелементи найчастіше виконують в організмі функції активних центрів або 

кофакторів ферментів, без корекції порушень їх обміну не вдається досягти 

бажаних результатів у профілактиці та лікуванні багатьох захворювань. 

Відповідно до фізико-хімічних і органолептичних показників створено 

композиційні суміші, що дозволять оптимізувати технологію харчової 

продукції, а саме скоротять термін виконання технологічних операцій (табл. 1). 

Таблиця 1 – Композиційні суміші з урахуванням фізіологічної дії 
Фізіологічна 

дія на організм 
Синергичні пари Композиційнісуміші 

Задоволення добової 

потреби, % 

Резистентність і 

адаптованість 
(вилочкова 

залоза) 

Піридоксин – 
цинк; 

токоферол – 

селен; 
селен – фолацин 

Льон (насіння, шроти); 

грецькі горіхи, родзинки, 

какао-порошок, кориця 

Піридоксин – 49 
Цинк –18 

Токоферол – 94 

Селен –17 
Фолієва кислота-28 

Резистентність і 

адаптованість 

(травна система) 

магній – кальцій; 

піридоксин – 

цинк; 
каротиноїди – 

токоферол; 

клітковина 

Льон (насіння, шроти); 

гарбуз (насіння, шроти); 
грецькі горіхи, родзинки, 

какао-порошок, кориця 

Магній – 96 

Кальцій – 28 

Піридоксин – 41 
Цинк – 25 

Клітковина –20 

Каротиноїди – 10 

Ріст, кістково-

м’язова система 

Магній – кальцій; 

піридоксин – цинк 
амінокислоти 

Зародки пшениці (шроти), 

льон (шроти, насіння), 

грецькі горіхи, родзинки, 
какао-порошок, кориця, 

кунжутне насіння 

Магній – 96 

Кальцій – 30 

Амінокислоти – 32 
Цинк – 48 

Піридоксин – 53 
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Таким чином, харчування – це не просто акт приймання їжі, який можна 

звести до збагачення організму нутрієнтами. Одночасно співіснує складний 

потік гормональних факторів, який украй важливий, а може бути, і життєво 

необхідний для регулювання асиміляції їжі, метаболізму і де яких функцій 

нервової системи. 

Важливо сформулювати та виявити сучасні шляхи і підходи до організації 

харчування з урахуванням генетичних особливостей кожної дитини, 

національних і сімейних традицій, економічного положення і географічної зони 

проживання, нові принципи харчування з урахуванням метаболічних підходів, 

спрямованих на управління фізіологічними функціями мікро – і макроорганізму. 
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Для молодої людини в сучасному глобалізованому світі все важче 

ідентифікувати себе як частину окремої етнічної спільноти. Все частіше 

здається, що поняття «Батьківщина», «національна свідомість», «рідна земля» – 

це щось таке старовинне із музейних схованок. І все ж кожен із нас має 

незримий зв'язок з тим місцем, де народився, зростав, де пройшло дитинство. Це 

місце – рідний край з його з мелодією народної пісні, багатоголоссям рідної 

http://mozdocs/
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мови, материнськими колисковими. Його багатоманіття проявів і вивчає 

наукова дисципліна краєзнавство. [1; с. 6] 

Сучасні дослідники виокремлюють краєзнавство яккомплекс наукових 

дисциплін, різних за змістом та методами дослідження, але які в своїй 

сукупності ведуть до наукового і всебічного пізнання краю.[2; с. 8] 

Вперше визначення краєзнавства як педагогічного поняття дав 

К. Ушинський. Він твердо відстоював необхідність оволодіння учнями з 

освітньою і виховною метою конкретними життєвими уявленнями та поняттями 

на основі спостережень у природі та в житті. К. Ушинський писав, що не з 

курйозами і диковинами науки повинна ознайомитися дитина, а навпаки, треба 

привчати її знаходити цікаве в тому, що її постійно і скрізь оточує, і тим самим 

показати їй на практиці зв'язок між наукою і життям.[1; с. 8] 

Виокремлюють історичне краєзнавство, яке має на меті вивчення історії 

окремо взятої місцевості та розмаїтого кола об'єктів історії міст, сіл, фабрик і 

заводів, навчальних закладів, наукових установ, суспільно-політичних рухів, 

родоводів видатних осіб та ін., які об'єднані територіальною спільністю – краєм. 

[1; с. 10] 

Достатньо тривалу історію має проблема вивчення ролі краєзнавчої роботи 

у формуванні національної самосвідомості молодого покоління. Даний напрям 

роботи досліджували наприкінці ХІХ – початку ХХ століття П.Антонович, 

С.Рудницький, С.Русова, К.Ушинський, І.Франко, на сучасному етапі 

Т.Бондаренко, Л.Гайда, Я.Треф’як, Л.Кірішко, Л.Саєнко, Л.Литвин. 

В.Сухомлинський вважав, що учень стає справжньою людиною, 

патріотом, коли він разом із педагогом торує шлях від любові до рідного краю 

до розуміння історичної долі народів світу. [3] 

Вважаємо, що вивчення історії рідного краю учнівською і студентською 

молоддю є надзвичайно важливим для сучасної української держави. В період 

війни та формування нової української нації молодь повинна вивчати історію 

своїх сіл, містечок чи цілих регіонів, при цьому вважливе поєднання так званої 

мікроісторії з історією цілої держави. Наприкінці 2000–х років центр Разумкова 

проводив соціологічне дослідження: громадяни України в першу чергу 

пов’язують себе з місцем проживання, тобто превалює місцева (локальна) 

ідентичність (38% опитаних), майже третина (30%) – засвідчили 

загальноукраїнську ідентичність. Ідентифікація у регіональному вимірі була 

характерною для мешканців всіх регіонів.[2; с. 50]Після революції Гідності та 

російської агресії кількість осіб, що засвідчують загальноукраїнську 

ідентичність теоретично зросла. Проте, для кращого розуміння історії України і 

правильного її трактування історичне краєзнавство є надзвичайно важливим. 

Щоб запобігти майбутнім проявам сепаратизму під час вивчення історії рідного 

краю варто акцентувати увагу на: 

1) національний склад населення в різні історичні періоди,  

2) життя визначних діячів, які підтримували ідею української 

державності або боролися за неї,  

3) політичні чи національні рухи,  
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4) взаємини з іншими націями, 

5) злочини іноземних держав чи політичних режимів проти українського 

народу. 

Патріотизм - якість особистості, яка формується через систему міцних 

знань про рідний край: його природу, культуру, населення (звичаї, традиції, 

вірування), історію тощо. Тобто це цілісне, повне сприйняття крізь свідомість 

особистостітериторії, що і сприяє формуванню глибоких патріотичних почуттів, 

гордості за свою землю. Краєзнавство є тією галуззю знань, яка дає повну 

інформацію про рідний край як з огляду природничих дисциплін, так і наук 

суспільних. Краєзнавчий принцип забезпечує підвищення ефективності 

патріотичного виховання в освітніх закладах, успішному опануванню знань про 

природу й життя людини, допомагає формувати практичні вміння і навички..[4; 

с. 56] 

Таким чином, в сучасних умовах розбудови національної системи освіти 

краєзнавство є потужним засобом патріотичного виховання молоді, яке 

спрямованена вирішення таких завдань: сприяти відродженню духовності, 

національної свідомості; узагальнення, систематизація та поглиблення знань 

молоді з відповідних дисциплін; формування практичних навичок з 

орієнтування на місцевості, читання топографічного матеріалу, складання 

графіків, схем тощо; розвиток навичок експедиційної роботи; стимуляція 

формування моральних, естетичних, патріотичних, культурних і політичних 

цінностей. 
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