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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

Доповідь ЮНЕСКО у листопаді 2015 року в Парижі про розвиток світової науки 

(UNESCO Science Report: towards 2030) засвідчила, що витрати на науку і обсяг виконаних 

робіт у світі швидко і стабільно зростають. ЮНЕСКО публікує такі доповіді раз на п’ять 

років – достатній термін, щоб важливі нові тенденції змогли дати про себе знати. Серед 

головних – усвідомлення багатьма країнами того, що розвиток науки – ключовий фактор 

забезпечення зростання економіки та формування її інноваційного потенціалу. Зростання 

витрат на науку з 2007 по 2013 рік у світі склало 30,7 %, суттєво обігнавши зростання 

глобального ВВП (20 %). 

Ні для кого не секрет, що в останні роки Україна перестала бути помітним гравцем у 

світі в галузі проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та поступово 

втрачає свої конкурентні позиції у цій сфері. Такий стан речей став наслідком цілого 

комплексу проблем об’єктивного та суб’єктивного характеру, які накопичувалися і не завж-

ди вирішувалися. На наш погляд, необхідно проаналізувати основні причини, що призвели 

до виникнення цих проблем, та окреслити шляхи виходу з кризової ситуації, в якій зараз 

перебуває вітчизняна наука. 

Ще на початку дев’яностих років минулого століття кількість наукових працівників в 

Україні була співставна у відсотковому відношенні з аналогічними показниками, характер-

ними для розвинутих країн Європи. У цей період наша держава розпочала співпрацю з 

Міжнародним валютним фондом, який у своєму меморандумі наполегливо рекомендував 

Україні скоротити науковий потенціал утричі. Меморандуми про співпрацю між Україною та 

МВФ у ті часи не публікувалися, однак авторитетні фахівці та політики, які мали доступ до 

цього документа, стверджували, що рекомендації фонду були виписані саме так. Дана 

рекомендація МВФ у той період вмотивовувалася питанням безпеки, оскільки Україна тоді 

була ядерною державою і значна частина наших наукових розробок проводилися спільно з 

Росією і стосувалися питань озброєнь та оборони. З цих міркувань послаблення даної науки, 

відволікання вітчизняних науковців від проблем, пов’язаних із воєнними розробками, 

розглядалося західними державами як один із напрямів гарантування світової безпеки. В 

обмін на гроші МВФ та інших міжнародних донорів в Україні відмовилися від багатьох 

наукових проектів, які мали воєнне спрямування, і, як наслідок, уже на початку 2000-х років 

наша держава почала стрімко втрачати свої позиції на світовому ринку озброєнь. Аналогічна 

ситуація складалася і у космічній галузі. 

Сьогодні важко пояснити логіку української влади, яка активно взялася зменшувати 

чисельність науковців у результаті майже невпинного урізання фінансування та так званої 

“оптимізації” наукових установ. За період незалежності кількість наукових працівників змен-

шилася в Україні майже у 5 разів. 

У світовій практиці існує цілий ряд показників, які вивчаються в експертному 

середовищі при оцінці інноваційного потенціалу різних країн. Одним із таких показників є 

кількість дослідників на один мільйон населення. У країнах Євросоюзу в середньому станом 

на кінець 2014 року цей показник становив 3359 осіб. Однак чиновники Євросоюзу, про-

аналізувавши можливості прискорення інноваційного розвитку, прийшли до висновку, що 

цього недостатньо, і поставили завдання залучити до науково-дослідницької діяльності в 

Європі ще 3 млн осіб. 
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Збільшення кількості науковців є загальносвітовою тенденцією. Згідно з даними 

ЮНЕСКО у період із 2007 по 2013 рік кількість наукових працівників у світі зросла на 20 % і 

перевищила 8 млн. осіб. В Україні, яка на всіх рівнях заявляє про європейський вектор свого 

розвитку, кількість дослідників на один мільйон населення є у 2,6 рази меншою, ніж у 

середньому по Європі. У загальній кількості зайнятого населення в Україні у 1990 році част-

ка науковців становила 1,16 %, а на даний час – менше 0,5 %. Для порівняння: у Фінляндії ця 

частка сягає 3,2 %, у Швейцарії – 2,66 %, у Норвегії – 2,56 %, у Словенії – 2,27 %, що 

графічно зображено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Частка науковців у структурі зайнятого населення в ряді країн Європи у 2015 році 

Джерело: складено за даними [1] 

 

Наші найближчі сусіди Польща, Чехія, Угорщина, Румунія і Туреччина з кожним роком 

нарощують свій науковий потенціал, не кажучи вже про безпрецедентний темп його 

зростання у такій країні, як Китай. Заробітна плата науковців у Китаї за 15 років зросла у 24 

рази, а загалом не дуже багата Індія збудувала навіть ціле місто для дослідників і роз-

робників ІТ-технологій. Ще одним важливим показником, який часто аналізують на різних 

рівнях, є витрати країни на наукові потреби у відсотках від її ВВП. Експерти стверджують: 

якщо на науку надається 0,5 % ВВП, вона виконує лише суспільно-культурну роль, але в 

жодному разі не забезпечує інноваційного розвитку економіки. Якщо ж наукова сфера 

отримує менше, ніж 0,5 % ВВП, тоді вона системно деградує. Вважається, що мінімально 

достатнім для розвитку науково-дослідницької діяльності буде показник у 2 % ВВП. В 

Україні цей показник закріплений на законодавчому рівні та становить не менше 1,7 % ВВП, 

хоча фактично у 2015 році становив 0,6 % ВВП (для порівняння: в Кенії у цьому ж році –  

0,7 % ВВП). Розвинуті країни питанням розвитку науки приділяють значно більшу увагу, а 

частка витрат на її фінансування становить у середньому близько 3 % ВВП, а в Ізраїлі та 

Швеції – 4 %. Варто зазначити, що витрати держави на діяльність одного українського 

науковця втричі нижчі за російські показники, у 18 разів – за бразильські, у 34 рази – за 

південнокорейські й у 70 – за американські. Як би ми критично не оцінювали наше радянське 

минуле, варто згадати, що заробітна плата науковцям у 1946 році ще в радянській Україні, 

котра лежала у руїнах і голодувала після закінчення Другої світової війни, була попри всі 

економічні негаразди збільшена у 5-6 разів. 

Хронічне недофінансування вітчизняної науки породило колосальний відтік наукових 

кадрів, у першу чергу молоді, за кордон. З України за останнє десятиліття виїхали 2800 

фізиків, а за 2011-2014 роки наукова сфера втратила понад сім тисяч молодих науковців. На 

даний час ця цифра значно більша. 

Наукова діяльність в Україні фінансується з різних джерел, але найбільше фінансове 

навантаження покладене на державний бюджет, а далі в різному співвідношенні залучаються 

кошти підприємств, установ та організацій, гранти та фінансові ресурси вітчизняних та 

іноземних замовників і самофінансування. З іншого боку, наприклад, у Японії та Німеччині 
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основну частину таких витрат беруть на себе приватні інвестори; успішно поєднують кошти 

бюджету (від 55 до 70 %) та приватного сектору США, а у Франції близько 90 % покри-

вається також за рахунок бюджету, інші 10 % взяли на себе благодійники. Отже, наука у 

різних країнах фінансується по-різному, однак більшість країн усвідомлюють пріоритетність 

цього фінансування для забезпечення сталого інноваційного розвитку. В Україні ж ситуація 

складається таким чином, що ні приватний сектор, ні меценати не зацікавлені в підтримці 

наукових досліджень, оскільки не відчувають достатньої підтримки та розуміння з боку 

держави у сферах оподаткування та регулювання бізнесу. Частка створених та про-

фінансованих, але не впроваджених досліджень (як фундаментальних, так і прикладних) в 

Україні дуже висока – у середньому 62 %. В розвинених країнах цей показник не перевищує 

20 %. 

Досить логічним у сьогоднішніх реаліях української науки виглядає і той факт, що 

продуктивність індивідуальної праці надзвичайно низька: кожний учений в Україні публікує 

в 10 разів менше статей, ніж у середньому в розвинених країнах – і це враховуючи не тільки 

міжнародно визнані журнали, а й фахові українські видання, якість окремих із яких досить 

сумнівна (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Середня кількість публікацій на одного науковця од./рік у ряді країн світу в 2015 році 

Джерела: OESD, Elsevier B.V., Держстат України 

 

Проблеми у сфері наукової діяльності наша влада традиційно пояснює нестачею коштів 

та війною на Сході. Сьогодні суспільству нав’язується хибна думка, що треба дочекатися 

економічного зростання, тоді ж з’являться ресурси на розвиток науки і науковий потенціал 

України вдасться швидко наростити. Якщо кваліфікованого робітника реально підготувати 

за 1-2 роки, вчителя чи інженера  за 4-5 років, то для формування повноцінного науковця 

потрібно значно більше часу. Як свідчить практика, на створення ефективно працюючого 

наукового колективу може не вистачити і десяти років. Науку неможливо “заморозити” на 

якийсь час, наприклад через відсутність фінансування, а потім знову розпочати нею займа-

тися, бо на відновлення досягнутого потенціалу підуть десятиліття. Формування науковця 

розпочинається у молодому віці, проходить у науковому колективі й триває роками, а 

прецеденти потрапляння в науку людей у зрілому віці є рідкістю. 

Вивчаючи динаміку кадрового потенціалу української науки, науковці Інституту дос-

ліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України 

прийшли до висновку, що після 2012 року падіння престижності професії науковця та її 

безперспективність в очах молоді почали переважати над тенденцією зростання приходу 

молодих людей у науку. В 2014-2016 роках відтік молодих кадрів із наукових установ тільки 

посилився. Досліджуючи вищезгадану тенденцію, вчені цього інституту розробили метод 

прогнозування, який дозволив розрахувати подальшу еволюцію кадрового потенціалу 

вітчизняної науки на наступні десятиліття для двох варіантів державної політики: з 
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підтримкою держави і без підтримки держави. Результати цього розрахунку представлені на 

рис. 3. 

  

 
 

Рис. 3. Динаміка кадрового потенціалу вітчизняної науки для двох варіантів державної 

політики: без підтримки держави та з підтримкою держави 

Джерело: прогноз Інституту досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г. М. Доброва 

НАН України 

 

Як можна побачити з аналізу даних рис. 3, якщо нічого в політиці держави по відно-

шенню до науки не зміниться і в динаміці її кадрового потенціалу збережуться ті ж самі тен-

денції, котрі спостерігалися впродовж 2011-2015 років, до 2035 року кількість дослідників в 

Україні зменшиться ще в 4,6 рази у порівнянні з 2015 роком, тобто їх стане у 7,3 рази менше, 

ніж у 2005 році, і щонайменше у 20 разів менше, ніж у першій половині 90-х років. Оче-

видно, що аналогічним буде і падіння інноваційного потенціалу України на прогнозований 

період.  

Також науковцями Інституту досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки 

ім. Г. М. Доброва НАН України було проведено розрахунок варіанта динаміки кількості 

дослідників (“з підтримкою держави”), який був би реалізований у випадку, коли такі заходи 

були б достатні для збільшення приросту вікових груп до 29 років на 25 % за кожне 

п’ятиріччя, не допускаючи за такий же період більше 10 % втрат вчених віком від 30 до 59 

років, а старших 60 років – понад 25 % (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Прогноз чисельності науковців в Україні для випадку, коли державна політика 

забезпечить подвоєння приходу молоді до науки кожні 5 років і припинення масового відтоку 

науковців в інші сфери діяльності для випадків, коли відповідна політика почне здійснюватися 

невідкладно, або якщо відкласти її реалізацію до 2020 року 

Джерело: прогноз Інституту досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г. М. Доброва 

НАН України 
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Попри всі проблеми та складнощі реалізації запропонованого підходу, з рисунку добре 

видно, що його аж ніяк не можна назвати варіантом відтворення кадрового потенціалу науки 

України, а скоріше варіантом його стабілізації, припинення сповзання вітчизняної науки у 

прірву. Здійснюючи таку політику, починаючи з 2020 року, держава навіть за 20 років не 

зможе хоча б вийти на той рівень кадрового забезпечення своєї науки, який мала у 2011 році.  

Таким чином, стан наукової діяльності в Україні може бути охарактеризований як 

близький до катастрофічного. Існує гостра необхідність у терміновому проведенні заходів із 

підтримки та відродження державою свого наукового потенціалу. Також потрібно створити 

умови та систему пільг для бізнесу та недержавних організацій з метою заохочення поза-

бюджетного фінансування наукової діяльності в Україні. Враховуючи наведені нами факти, 

щоб виправити цю непросту ситуацію, держава повинна негайно вжити заходів із припи-

нення відтоку молоді з наукових установ, посилити соціальний статус молодих науковців та 

щонайменше втричі підвищити їм заробітну плату. Повинно нарешті прийти розуміння того, 

що без науки у нашої країни немає майбутнього. 
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Львівський торговельно-економічний університет 

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В  

СФЕРІ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Підприємництво як стратегічний напрям і атрибут ринкової економіки представляє 

основу сучасного розвитку внутрішньої торгівлі та її функціонування. На підприємницьких 

засадах здійснюють свою діяльність близько 93 тис. суб’єктів торгівлі, які забезпечують 

економічний обсяг у 1,8 трлн. грн. і формують не менше 15% ВВП. 

Масштаби і темпи розвитку торговельного підприємництва, соціально-економічне зна-

чення та роль підприємницьких структур, об’єктивно випливають із ефективної системи 

взаємовідносин із державою та механізмів їх взаємодії. Проте, державна політика розвитку 

підприємництва в сфері торгівлі фрагментна, малоефективна та непослідовна. Як результат 

звужується сектор малого і середнього підприємництва, скорочується чисельність суб’єктів 

торгівлі, деформується ресурсний потенціал торгівлі, ускладнюється доступ населення до 

якісних торговельних послуг, знижується рівень конкурентності вітчизняної торгівлі (табл. 1). 

Аналіз основних показників діяльності підприємств торгівлі підтверджує розвиток 

негативних тенденцій у торговельному підприємництві. Зростання обсягів реалізації продук-

ції зумовлено, переважно, ціновим фактором. 

У зв’язку з цим виникає необхідність обґрунтування засад ефективної державної 

політики в сфері торговельного підприємництва, як окремого напряму соціально-економічної 

політики. 

 

 

https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/223188/
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1940:problemi-finansuvannya-vitchiznyanoji-nauki-2&catid=64&Itemid=376
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1940:problemi-finansuvannya-vitchiznyanoji-nauki-2&catid=64&Itemid=376
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Таблиця 1 

Динаміка основних показників функціонування підприємств торгівлі України 

Роки Кількість 

підприємств 

торгівлі, 

тис. од. 

Кількість 

зайнятих 

працівників, 

тис. осіб 

Обсяги 

реалізованої 

продукції, 

млрд. грн. 

Додана 

вартість, 

млрд. 

грн. 

Чистий 

прибуток, 

млрд. грн. 

Рентабельність 

операційної 

діяльності, 

% 

2010 110,1 1241,1 1406 285,3 7,5 9,8 

2011 111,6 1246,7 1587 263,2 12,7 15,0 

2012 101,7 1193,4 1623 275,3 0,2 12,2 

2013 110,4 1156,0 1612 274,4 -13,2 10,2 

2014 98,8 1015,2 1679 410,6 -133,2 -12,8 

2015 93,6 925 1953 478,3 -88,1 -0,9 

2015 до 

2010 у % 

84,5 74,5 138,9 167,7 х х 

 

Суть такої політики полягає у застосуванні комплексу взаємопов’язаних підходів, 

методів, механізмів та інструментів державного регулювання, координації, підтримки, сти-

мулювання торговельного підприємництва. 

Складовими ефективної державної політики з врахуванням українських реалій і 

світового досвіду є: 

- органи державної влади та державного управління; 

- професійні та громадські організації; 

- загальнонаціональні стратегії, концепції, комплексні програми, довгострокові плани; 

- адміністративні, економічні, ринкові методи управління; 

- державно-правові та ринково-конкурентні методи регулювання; 

- механізми взаємодії держави та підприємництва, система взаємовідносин; 

- методи стимулювання, мотивації та активізації підприємництва. 

Необхідно наголосити на тому, що в Україні не має окремого органу, який би від-

повідав за державне управління внутрішньої торгівлі, а становлення системи органів дер-

жавного регулювання, в структурі яких є підрозділи, що регулюють внутрішню торгівлю 

проходить динамічно, нестабільно, з досить частими реструктуризаціями. Так, з 1991-

2014 рр. на державному рівні 12 разів змінювались органи регулювання сфери внутрішньої 

торгівлі.  

Нині регулювання торговельного підприємництва здійснюють центральні, регіональні і 

локальні органи державної влади а також громадські організації (рис. 1). 

Безпосередньо, управлінням процесами підприємництва в Україні займається Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі. 

Цей інститут у системі центральних органів виконавчої влади забезпечує: формування 

та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну 

політику у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності та стандартизації, управління 

об’єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного парт-

нерства, державних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; 

формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, інтелек-

туальної власності, інвестиційної діяльності і управління національними проектами, дер-

жавної політики з контролю за цінами. 

Таким чином, основними функціями Мінекономрозвитку і торгівлі в сфері торго-

вельного підприємництва є: 

 забезпечення формування державної політики у сфері торгівлі; 
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 забезпечення формування державної політики у сфері захисту прав споживачів та 

реклами і здійснення контролю за її реалізацією; 

 розроблення пропозицій та забезпечення виконання рішень з питань спрямування та 

координації Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів; 

 розроблення пропозицій щодо забезпечення продовольчої та цінової стабільності на 

споживчому ринку, а також покращенню рівня надання послуг суб’єктами господарювання 

сфери торгівлі і побутових послуг; 

 інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики у сфері 

торгівлі, побутових послуг, державного ринкового нагляду, захисту прав споживачів та 

реклами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Інститути регулювання підприємництва сфери внутрішньої торгівлі в Україні 

 

На рівні регіонів місцевими органами виконавчої влади, які здійснюють керівництво у 

сфері підприємницької діяльності внутрішньої торгівлі є Головне управління економіки 

обласної державної адміністрації, управління економіки районної адміністрації. Основними 

завданнями управлінь є: реалізація політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової 

торгівлі, здійснення технічної політики у сфері торговельної діяльності; введення затверд-

жених у встановленому порядку правил торгівлі населення, забезпечення контролю за 

додержанням правил торгівлі. Обмеження діяльності управлінь із питань торгівлі у складі 

обласних державних адміністрацій, а також ліквідація окремого Міністерства торгівлі змен-

шили вплив держави на розвиток внутрішньої торгівлі в Україні. 

Інститути 

регулювання 

сфери 

внутрішньої 

торгівлі 

Верховна Рада України 

 (Комітет з питань підприємництва, регуляторної 

та антимонопольної політики ) 

Президент України 

Кабінет Міністрів України 

(Міністерство економічного розвитку і торгівлі) 

Органи виконавчої влади на місцях 

Органи відповідної компетенції 

Державна фіскальна 

служба України 

Державна санітарно-

епідеміологічна служба  

Антимонопольний 

Комітет України 
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соціального страхування 

Державна інспекція України 

з питань захисту прав 

споживачів 

Державна інспекція з питань 

праці 

Державна регуляторна 

служба України 
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У листопаді 2014 р. ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України “Про утворення 

Ради бізнесомбудсмена” №691, згідно якої Рада бізнесомбудсмена є постійно діючим кон-

сультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який має сприяти прозорості 

діяльності органів державної влади запобігання корупційним діянням та/або іншим пору-

шенням законних інтересів суб’єктів підприємництва.  

Водночас діяльність держави щодо регулювання підприємництва у системі внутрішньої 

торгівлі здійснюється через особливі інститути регулювання, які реалізують і спрямовують 

його відповідно до наданих повноважень. До таких інститутів належать: Державна інспекція 

з контролю за цінами, фіскальні органи, Державна санітарно-епідеміологічна служба, 

Державна інспекція з питань захисту прав споживачів, Державна інспекція з питань праці, 

Антимонопольний комітет України, Державна регуляторна служба. 

Відповідно до Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні 2020 р. 

передбачається суттєво доповнити структуру управління і координації підприємництвом, 

насамперед, малого і середнього (МСП). Крім того, видозмінюються функції діючих органів. 

Центральні органи влади, служби та агентства – розробка та вдосконалення зако-

нодавства у сфері МСП; забезпечення чіткого розподілу обов’язків щодо сприяння розвитку 

МСП між різними органами влади; створення та координація мережі інституцій підтримки 

МСП на регіональному рівні; 

Місцеві органи влади – визначення місцевих пріоритетів розвитку, формування та 

реалізація регіональних програм підтримки підприємництва, сприяння створенню інфра-

структури підтримки МСП, оптимізація і здешевлення процедури надання адміністративних 

послуг; 

Міжнародні та національні бізнес-об’єднання – сприяння безперешкодній діяльності та 

зростанню підприємств-членів, інформування органів влади про проблеми та потреби МСП, 

в тому числі зворотній зв’язок та оцінка запровадженого або новостворюваного 

регулювання, діалог щодо ефективності політики та імплементації прийнятих рішень. 

Міжнародні організації та проекти технічної допомоги – фінансування та впровадження 

проектів і програм допомоги в рамках даної Стратегії. 

Державна політика в сфері розвитку і підтримки МСП має формуватись і конт-

ролюватись Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

При цьому реалізація державної політики покладається на спеціально уповноважений орган 

у сфері розвитку малого і середнього підприємництва – Агентство розвитку підприємництва. 

Основними функціями Агентства є забезпечення та організація: 

• надання консультаційних послуг; 

• збору і надання інформації МСП щодо вимог на експортних ринках; 

• допомоги МСП в бізнес-плануванні; 

• допомоги у співпраці з міжнародними донорськими та фінансовими установами; 

• пошуку можливих шляхів фінансування; 

• підтримки в області маркетингу на експортних ринках; 

• підтримки бізнесу з метою адаптації до вимог поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі; 

• розвитку бізнес-об’єднань. 

Створення нових та підтримка функціонуючих об’єктів інфраструктури підтримки 

МСП відповідно до кращих світових практик – одна із визначальних умов для сприяння 

поширенню підприємництва серед населення та забезпечення професійної та кваліфікованої 

підтримки вже існуючим підприємцям. 

Організаційне забезпечення розвитку підприємництва повинно сприяти підвищенню 

ефективності державної політики у всіх сферах, в тому числі торгівлі. Тут державна політика 

повинна засновуватися на засадах: 

- вільного розвитку всіх форм торгівлі,  відновлення функцій кооперативної торгівлі; 
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- узгодженого розвитку функціональної, організаційної, соціальної, економічної і 

територіальної структур торгівлі; 

- розширення організованого сектору торгівлі і звуження неорганізованого сектору; 

- інноваційної конкурентності суб’єктів торгівлі і виключення монополізму; 

- законодавчого і нормативно-правового забезпечення розвитку і функціонування 

торгівлі; 

- запровадження торгівлі в кероване русло і посилення державного регулювання; 

- забезпечення цінової і фізичної доступності всіх верств населення до торговельних 

послуг; 

- соціальної відповідальності торговельного підприємництва; 

Важливе місце в реалізації торговельної політики належить законодавчій і нормативно-

правові базі. Аналіз показує, що правова база функціонування торгівлі не відповідає 

сучасним вимогам до рівня ефективності її діяльності і конкурентоспроможності. 

В Україні відсутній Закон “Про внутрішню торгівлю”, правові норми у Господарському 

Кодексі України застаріли, суттєвого оновлення вимагають правила торгівлі, стандарти, 

норми, нормативи. 

Наукове обґрунтування засад державної політики спрямоване на посилення впливу 

держави на програмне регулювання і стимулювання торговельного підприємництва. 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ЛОГІСТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Досвід провадження торговельного бізнесу підтверджує необхідність побудови 

діяльності вітчизняних торговельних підприємств на засадах концепції логістики та розгляду 

торговельного підприємства як суб’єкта-організатора логістичної системи, в якій об’єктами 

управління виступають матеріальні (товарні) та пов’язані з ними потокові процеси. В умовах 

посилення конкуренції ефективність соціально-економічних систем, в яких задіяні підпри-

ємства торгівлі, вирішальною мірою залежить від спроможності підприємства торгівлі та 

його партнерів по логістичному ланцюгу не лише забезпечити виробництво і пропозицію в 

пунктах продажу товарів визначеної якості у потрібному споживачам асортименті, але й 

сформувати якісний комплекс умов продажу, що пов’язується з організацією продажу това-

рів та обслуговуванням покупців, а також впровадженням підприємствами науково-тех-

нічних досягнень і сучасних технологій у механізми просування товарів до кінцевого спожи-

вача та переходом на засади процесно-орієнтованого управління. Як наслідок, зростає ак-

туальність створення теоретико-методологічної бази, необхідної для формування і забез-

печення ефективного функціонування систем логістики підприємств торгівлі. 

Питання організації систем логістики та управління логістичною діяльністю підпри-

ємств є предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, в працях яких дефініція 
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системи логістики торговельного підприємства ототожнюється з поняттям логістичної 

системи та/або логістичної інформаційної системи, логістична діяльність – з формуванням 

системи показників логістичної діяльності та їх оптимізацією в процесі управління суб’єктом 

господарювання, має місце ігнорування об’єктивно притаманних системам логістики компо-

нентів у формі нормативно-правового, методичного, інформаційного забезпечення управ-

лінських процесів, а також кадрового забезпечення як трудових операцій в комплексі логіс-

тичних операцій з трансформації потоків, так і управління ними. Зважаючи на це, існує пот-

реба у теоретичному уточненні сутності системи логістики як реально існуючого комплексу 

взаємопов’язаних елементів логістичних ланцюгів, утворених суб’єктом (суб’єктами) еконо-

міки, що взаємодіють між собою задля просторових, часових, кількісно-якісних та інших 

перетворень матеріальних потоків в інтересах їх учасників, та механізмів управління нею. 

Система логістики підприємства загалом розглядається нами як складна поліструктурна 

виробничо-економічна система, яка в якості підсистем об’єднує:  

1) логістичну систему підприємства в розумінні її як сукупності: а) організаційних 

підрозділів, задіяних у процесах трансформації матеріального потоку в організаційних межах 

підприємства; б) наявних виробничих засобів, потужностей, ресурсів, що становлять мате-

ріальну основу логістичної системи і використовуються для просторових, часових, кількісно-

якісних та інших перетворень множини елементів матеріального (товарного) потоку;  

в) комплексу технологій, операцій, виконання яких забезпечує саму можливість існування 

матеріального потоку як процесу та його інформаційний і фінансовий супровід;  

2) систему управління логістичною діяльністю та розвитком логістичної системи, що 

охоплює застосовувані на підприємстві концепції, засоби і заходи з управління логістичною 

діяльністю (що становить конкретний інструментарій застосовуваного менеджменту логісти-

ки) разом з компетенціями (знаннями, вміннями, навичками) задіяного в логістичних проце-

сах персоналу, який реалізує логістичні процеси, а також відповідним правовим, інформацій-

ним, фінансовим, інженерно-технічним і науково-методичним забезпеченням їх виконання. 

З врахуванням цього систему логістики торговельного підприємства пропонуємо 

визначати як складну виробничо-економічну та техніко-технологічну систему, упорядкована 

сукупність підсистем та елементів якої формує інтегровану єдність і взаємодіє з метою 

досягнення цілей суб’єкта торгівлі шляхом організації, реалізації та управління логістичними 

потоками та процесами, необхідними для провадження торговельної діяльності. Відповідно, 

система логістики торговельного підприємства створюється ним на основі поєднання наявної 

логістичної системи підприємства (в розумінні її як сукупності структурних підрозділів – 

суб’єктів логістичних процесів з трансформації вхідних, внутрішніх та вихідних товарних і 

пов’язаних з ними потоків підприємства, у поєднанні із задіяними у ній торговельними 

об’єктами, складами, засобами зв’язку та управління, іншими елементами логістичної інфра-

структури та з комплексом здійснюваних підприємством потокових процесів) та менеджменту 

логістики (представленого персоналом служби управління логістикою з виконуваним комп-

лексом робіт з адміністрування логістичних процесів) разом з науково-теоретичним підґрун-

тям управління логістикою, а також правовими, організаційно-управлінськими та методичними 

засадами взаємодії всіх зазначених елементів системи та управління нею.  

Метою формування системи логістики підприємства торгівлі є створення комплексу 

матеріальних умов та забезпечення розробки й подальшого використання адекватного набору 

управлінських інструментів для забезпечення ефективного руху товарного потоку та супутніх 

до нього потоків у межах логістичної системи та взаємодії з іншими партнерами по ланцюгу 

постачань. Система логістики підприємства, як і її базис – логістична система підприємства – 

залежно від виду діяльності може охоплювати різні функціональні сфери логістичної діяльності 

та відповідні логістичні операції і функції, що визначає залучення відповідних служб, які 

забезпечують організацію та реалізацію логістичних процесів та управління матеріальними і 

відповідними потоками в корпоративних межах за певними сферами діяльності.  
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Система логістики конкретного торговельного підприємства складається під впливом 

особливих умов і чинників мікрологістичного середовища прямого впливу, які визначають 

можливості використання підприємством елементів ринкової інфраструктури, доступність 

окремих елементів логістичного потенціалу, застосування технологій здійснення окремих 

логістичних процесів та ін. Специфіка торговельних підприємств пов’язана з високим рівнем 

залежності від організаторів ланцюгів постачань, що обмежує їх можливості щодо вибору 

технологій опрацювання матеріального потоку на стадії його руху в організаційних межах 

підприємства, засобів праці, напрямів руху потоків, тощо. В межах торговельного підпри-

ємства слід обирати таку структуру системи логістики, яка дозволятиме створювати можли-

вості організаційної, економічної, техніко-технологічної взаємодії з іншими учасниками 

ланцюгів постачання та одночасно забезпечувати відповідність реалізовуваних товарів вимо-

гам кінцевих покупців. Основою формування системи логістики торговельного підприємства 

у зв’язку з цим слід визначати комплекс операційно-функціональних процесів логістичної 

діяльності, які здійснюються торговельним підприємством з метою доведення товарних 

потоків до кінцевих покупців товарів. Основними функціональними напрямками діяльності 

підприємства торгівлі у цій сфері є забезпечення процесів просторового переміщування 

товарної маси в системі товаропросування, формування об’єктів інфраструктури оптової та 

роздрібної торгівлі, здійснення комплексу внутрішньомагазинних та складських торгово-тех-

нологічних операцій та їх інформаційний супровід, здійснення операцій зберігання товарів, 

їх підготовки до продажу, перетворень товарних партій, розвиток власного транспортного 

господарства та організація перевезень торговельних вантажів залученим транспортом, 

організація логістичного обслуговування споживачів шляхом надання відповідних послуг. 

До управління логістичною діяльністю торговельного підприємства, що є прерогати-

вою другого з названих блоків системи логістики, при такому трактуванні відносяться 

питання формування логістичної системи підприємства торгівлі, вибору організаційної 

форми служби управління логістикою на підприємстві, визначення її місця і повноважень в 

структурі управління торговельним підприємством, регламентації прав і обов’язків 

персоналу такої служби, планування й контролю процесів оптових закупівель і доставки 

закуплених товарних ресурсів до підприємства, управління рухом товарного потоку шляхом 

вибору форм і методів товаропросування, розробки системи управління запасами, організації 

логістичної інформаційної системи, управління процесами оптової та роздрібної реалізації 

товарів, а також діяльність з управління, контролю та оптимізації логістичних витрат. 

Використання логістичного підходу в діяльності підприємства торгівлі дозволяє отрима-

ти конкурентні переваги на ринку товарів в стратегічній перспективі, і тому для формування 

системи логістики будь-якого підприємства торгівлі вирішальну роль має відігравати виз-

начення його логістичної стратегії, яка має націлюватись на оптимізацію ресурсів торго-

вельного підприємства під час управління товарними та відповідними їм потоками в межах 

його системи логістики. Логістичну стратегію підприємства торгівлі доцільно трактувати, як 

сукупність рішень та методів комплексного управління логістичною діяльністю підприємства 

торгівлі та відповідною логістичною системою (включно з логістичною інфраструктурою), 

необхідною для забезпечення процесів організації, реалізації та управління товарними та 

іншими потоками. Логістична стратегія повинна відображати сукупність його дій для досяг-

нення цілей логістичної діяльності, що обумовлює необхідність формулювання набору роз-

рахованих на відносно великий період часу довгострокових рішень (мети, цілей) і планів щодо 

розвитку системи логістики підприємства торгівлі, характеру і змісту основних логістичних 

процесів у ній, механізмів організації взаємовідносин в системі та між системою і зовнішнім 

середовищем з врахуванням її логістичного потенціалу в умовах впливів внутрішніх і зов-

нішніх чинників. Відповідно до цього, метою формування системи логістики підприємства 

торгівлі має бути створення комплексу матеріальних умов та забезпечення розробки й 

подальшого використання адекватного набору управлінських інструментів для забезпечення 
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ефективного руху матеріального та супутніх до нього потоків у межах логістичної системи та 

взаємодії з іншими партнерами по ланцюгу постачань.  

Формування системи логістики торговельного підприємства як складної, спеціально 

організованої економічної і техніко-технологічної системи потребує чіткого визначення 

сукупності елементів, компетенцій задіяного в логістичних процесах персоналу, конкретного 

інструментарію менеджменту логістики в межах адміністрування логістичної системи. 

Оптимізація діяльності з формування системи логістики підприємства торгівлі в аспектах 

функціонального, інституціонального, правового, ресурсного забезпечення має досягатися 

завдяки застосуванню принципів комплексності, інтеграції, керованості, раціональності, ефек-

тивності, динамічності, адаптивності відносно формування системи логістики торговельного 

підприємства та її складових – підсистеми менеджменту логістики і логістичної системи 

підприємства торгівлі. Необхідною умовою реалізації такого завдання має бути дотримання 

комплексу принципів управління логістичною діяльністю підприємства торгівлі, основними з 

яких слід вважати принципи системності; глобальної оптимізації, координації й інтеграції; 

високої ефективності логістичної діяльності; стійкості і адаптивності; інвестиційної і техноло-

гічної кооперації; тотального контролю витрат; гуманізації функцій і технологічних рішень. 

Поряд із зазначеними, вважаємо за доцільне рекомендувати підприємствам торгівлі низку 

принципів, віднесених до етапу створення системи логістики підприємства та обумовлених 

системним підходом: структурованості, синергійності, інтеграційності, а також принципів, що 

враховують специфіку логістичних систем: ресурсного забезпечення, керованості, динаміч-

ності та адаптивності, раціональності, технологічності й ефективності. 

Формування та ефективне функціонування систем логістики торговельних підприємств 

пов’язане із змінами організаційної структури підприємства торгівлі в напрямку посилення 

ролі служби менеджменту логістики, застосуванням високоефективних технологій товаро-

просування, використанням сучасних технічних і транспортних засобів, торгово-техно-

логічного обладнання, втіленням сучасних управлінських рішень щодо розробки стратегії і 

тактики логістичної діяльності торговельного підприємства, створенням корпоративної 

логістичної системи, а також організації, регламентування і контролю товарних, інфор-

маційних та фінансових потоків. Ці завдання мають бути вирішені підприємством торгівлі 

шляхом формування відповідної системи менеджменту логістики, яка охоплює персонал 

служби управління логістичною діяльністю підприємства, правові, організаційно-управ-

лінські та методичні засади взаємодії всіх зазначених елементів системи та управління нею, 

сформовані на базі науково-теоретичного підґрунтя (теорії) управління логістикою, засоби 

зв’язку та управління (що є компонентами інформаційної субсистеми логістичної системи 

підприємства), а також комплекс діяльності зазначеного персоналу з логістичного адміністру-

вання. Можна стверджувати про виконання персоналом кожного з підрозділів відповідного 

функціонального блоку логістичних завдань і процесів у межах комплексу логістичної 

діяльності. Поряд з цим, завданням системи менеджменту логістики слід вважати діяльність з 

розвитку самої системи управління логістикою, що передбачає забезпечення її кадровими, 

інформаційними, фінансовими ресурсами й інфраструктурними засобами. 

Забезпечення ефективної системи управління логістикою в процесах формування і 

подальшого функціонування систем логістики підприємств торгівлі вимагає розробки та 

імплементації комплексного інструментарію управління логістичною діяльністю та загалом 

системою логістики підприємства торгівлі, для чого запропоновано принципову модель 

організаційно-економічного механізму управління системою логістики підприємств торгівлі як 

сукупності організаційних, ресурсних, науково-теоретичних, методичних, правових, інших 

складових елементів, форм і методів їх взаємодії, а також інструментарію реалізації управ-

лінських рішень, що забезпечують процес неперервного виконання функцій його системи 

логістики. Зазначений механізм відображає сукупність організаційно-економічних інструмен-

тів, що забезпечують управлінські процеси в системі менеджменту логістики підприємства 

торгівлі, здійснюваного фахівцями відповідної служби або визначеного фахівця, на яких 
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покладається відповідальність за логістичну діяльність підприємства. В основу цього механізму 

закладається концептуально-методологічна платформа, яка, відповідно до загальнокорпо-

ративної стратегії підприємства, його місії та пріоритетів, має на основі аналізу існуючих в 

теорії менеджменту логістики парадигм, концепцій, теоретико-методологічних підходів і мето-

дичного підґрунтя забезпечити формування логістичної стратегії підприємства торгівлі. 

Формування інструментарію управління логістикою кожного торговельного підприємства 

має здійснюватись відповідно до визначеної системи пріоритетів логістичної діяльності, 

існуючої нормативно-правової бази регламентації процесів, рівня забезпеченості підприємства 

відповідними ресурсами, рівня кваліфікації персоналу тощо. З врахуванням зазначених чинників 

має бути визначено цілі логістичної діяльності підприємства торгівлі на рівні стратегічного, 

тактичного та оперативного управління, які можуть відрізнятися на етапах формування системи 

логістики торговельного підприємства та її функціонування. Вважаємо, що пріоритетною серед 

зазначених цілей має бути необхідність досягнення визначеного рівня ефективності управління 

системою логістики за умови досягнення цілей торговельної діяльності торговельного підпри-

ємства. Орієнтація на реалізацію стратегічної цілі системи логістики вимагає здійснення персо-

налом служби логістики та задіяних в логістичній діяльності підрозділів підприємства ткомп-

лексу функцій з адміністрування логістичних процесів, що охоплює прогнозування, планування, 

організацію, облік, контроль, аналіз, регулювання логістичних процесів і процесів функціону-

вання системи логістики суб’єкта торговельної діяльності. При цьому управлінська діяльність 

повинна спрямовуватись не лише на логістичні процеси і пов’язане з ними управління витрата-

ми, але й охоплювати управління кадрами та інвестиціями, насамперед, в логістичну інфра-

структуру, спрямовану на обслуговування матеріальних та інформаційних потоків.  

Логістичний підхід до управління підприємством торгівлі повинен спрямовувати персо-

нал підприємства на використання в управлінській діяльності сучасних ефективних методів 

управління логістичними потоками і процесами, логістичною системою і службою менедж-

менту логістики шляхом забезпечення раціоналізації потокових процесів у рамках керованої 

системи з позиції єдиного товаропровідного ланцюга, інтеграція окремих частин якого здійс-

нюється на технічному, технологічному, економічному, методологічному рівнях, а мінімізація 

витрат часу і ресурсів досягається шляхом оптимізації наскрізного управління товарними, 

інформаційними, сервісними, фінансовими та кадровими потоками. 
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ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО МЕХАНІЗМІВ КОЛЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

В УКРАЇНІ 

 

В розвинених країнах світу населення активно залучається до механізмів колективних 

інвестицій, реалізація яких забезпечується недержавними пенсійними фондами (далі – НПФ), 

інвестиційними фондами, страховими компаніями, кредитними спілками тощо. Зазначена 

група інститутів складає реальну конкуренцію банкам в процесах залучення заощаджень 

громадян, як основного інвестиційного ресурсу і джерела економічного зростання. 

Внаслідок участі в механізмах колективних інвестицій громадяни одержують додаткові 

джерела доходів, позбавляються необхідності самостійно управляти інвестиційними 

ризиками, залучаються до ефективних механізмів убезпечення життя та одержання додат-

кових пенсійних виплат. Зазначені переваги здійснюють позитивний вплив на збереження 

матеріального добробуту і “якості” життя громадян, посилюють соціальну захищеність 

учасників колективних інвестицій при втраті працездатності, погіршенні стану здоров’я, 

настанні інвалідності тощо.  
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Практикою ринкових відносин вироблені ефективні механізми участі громадян в 

механізмах колективних інвестицій. В умовах розвиненого ринку фінансові інститути здатні 

запропонувати власникам заощаджень ефективні механізми використання їх коштів у 

колективних операціях для досягнення прибутковості, надійності та ліквідності вкладень. 

Механізми колективного інвестування поступово втрачають свою елітність і розвиваються за 

рахунок залучення ширшого кола учасників з різними рівнями доходу.  

В сучасних українських реаліях практика діяльності небанківських фінансових інсти-

тутів недостатньо спрямована на залучення заощаджень громадян. Основним інструментом 

перетворення заощаджень населення на інвестиції є розміщення їх на банківських рахунках, 

використовуваних як кредитний ресурс [1, с. 88]. 

Превалювання банків у фінансовому секторі країни та нерозвиненість інструментів 

фондового ринку обумовлюють низьку схильність населення до інвестування своїх заощад-

жень в діяльність небанківських фінансових установ. Водночас, за умови проведення держа-

вою ефективної грошово-кредитної політики кошти населення, що залучаються небанківсь-

кими фінансовими посередниками з наступною їх трансформацією в продукти фінансування 

бізнесу, здатні сприяти підвищенню рівня монетизації економіки без інфляційного тиску. І 

саме це є потужним джерелом довгострокового економічного зростання країни [142, с. 96-

97]. Виходячи з цього, сучасні тенденції залучення коштів населення до механізмів 

колективного інвестування потребують ґрунтовного вивчення та розгляду в контексті 

удосконалення політики держави в фінансовому секторі країни. 

У розвинених країнах світу заощадження населення є основним джерелом інвестиційного 

капіталу та економічного зростання. Більш розвинена економіка характеризується й більш 

різноманітною структурою заощаджень. 

В українській практиці має місце поступове розширення складу механізмів залучення 

коштів громадян до колективних інвестиційних операцій. Зокрема, змінами у законодавстві 

громадянам дозволено ставати учасниками венчурних інвестиційних фондів. З розширенням 

складу спеціалізованих фондів активів, таких як фонди операцій з нерухомістю та фонди 

фінансування будівництва, спеціалізованих та кваліфікаційних інвестиційних фондів 

власники заощаджень одержали додаткові можливості щодо реалізації своїх інвестиційних 

цілей за рахунок участі в механізмах колективних інвестицій.   

Переваги участі в механізмах колективних інвестицій реалізуються для громадян в двох 

основних аспектах. По-перше, вкладаючи кошти в фонд або надаючи їх фінансовому 

посереднику за договором, громадяни позбавляються необхідності здійснювати процес 

інвестування самостійно та передають функції управління своїми заощадженнями профе-

сійному учаснику ринку. По-друге, фінансові посередники, здатні збільшити прибутковість 

вкладень громадян, забезпечити їх диверсифікацію, оптимізувати інвестиційні витрати, 

мінімізувати фінансові ризики, що індивідуальному інвестору зробити важко. Зазначені 

обставини сприяють активному розвитку в розвинених економіках діяльності небанківських 

інституційних інвесторів, які в своїх інвестиційних операціях переважно спираються на 

заощадження населення. В українських реаліях участь населення в механізмах колективних 

інвестицій, як показало проведене дослідження, залишається незначною.  

Частка учасників НПФ в складі населення країни працездатного віку на кінець 2015 р. 

складала лише 4,8 %. За 2006-2015 рр. цей показник збільшився в 10 разів, що відповідає 

високим темпам розвитку НПФ, проте залишився мізерним у порівнянні з практикою інших 

країн світу [3]. Для прикладу, в Румунії 40 % зайнятого населення є учасниками НПФ, в 

Польщі – близько половини працюючих громадян. 

Більш активною є участь громадян України в механізмах убезпечення життя, що 

пропонуються “лайфовими” страховими компаніями. Частка застрахованих осіб за до-

говорами страхування життя в чисельності населення працездатного віку за десятилітній 

період зросла більш ніж удвічі і становила на кінець 2015 р. 28,4 % [3]. Має місце поступове 
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зростання інтересу працездатних громадян до механізмів убезпечення життя та нагро-

мадження коштів, що пропонуються “лайфовими” страховими компаніями. 

Проблеми в діяльності кредитних спілок зумовили значне зменшення кількості їх 

членів. В 2015 р. серед громадян працездатного віку лише 4,4 % були учасниками кредитних 

спілок, тоді як в 2008 р. їх було майже втричі більше (12,9 %). Останніми роками змен-

шилась й кількість членів спілок, що мають діючі депозитні договори. На сьогодні лише 

кожен тридцятий член кредитної спілки має діючий депозитний договір, тоді як в 2007 р. 

кожен десятий учасник приймав участь в депозитних операціях цих установ [3].  

Застій в розвитку фондів операцій з нерухомістю обумовив низькі показники участі 

громадян в їх діяльності. На сьогодні учасниками цих фондів є лише 15 заможних громадян 

[3]. З 2013 р. механізм колективного інвестування, що реалізується цими фондами, не 

одержує розвитку в Україні. 

Малочисельним є склад громадян-учасників інститутів спільного інвестування (далі – 

ІСІ). В 2015 р. лише 222,4 тис. громадян, або 1,3 % від чисельності населення країни пра-

цездатного віку були учасниками ІСІ [4]. Левову частку (98%) в їх складі займали учасники 

інтервальних фондів. У відкритих ІСІ брали участь лише 2,6 тис. громадян, в закритих 

невенчурних фондах – 1,4 тис. осіб, в венчурних фондах – менше 0,5 тис. осіб. Цікаво зазна-

чити, що в останні роки спостерігається тенденція до зменшення кількості роздрібних інвес-

торів в усіх типах фондів, за винятком венчурних.  

За нашими розрахунками, на кінець 2015 р. сукупна кількість громадян країни, що бра-

ла участь в різних механізмах колективного інвестування, становила близько 6762,7 тис. ос., 

або 38,9 % від чисельності працездатних громадян. В різних сегментах колективного інвесту-

вання процеси зміни кількості учасників-фізичних осіб мають різноспрямовану динаміку. В 

періоді дослідження зросла кількість учасників НПФ, венчурних фондів, осіб, застрахованих 

за договорами страхування життя, проте зменшилась чисельність громадян, що є учасниками 

відкритих, інтервальних, закритих невенчурних інвестиційних фондів, членами кредитних 

спілок.  

В складі населення країни, залученого до механізмів колективного інвестування, 

найбільшими є частки громадян, застрахованих за договорами страхування життя (73,0 %), 

учасників НПФ (12,4 %) і членів кредитних спілок (11,3 %). На частку громадян – учасників 

інвестиційних фондів в 2015 р. припадало лише 3,3 % [3; 4]. Масштаби залучення громадян 

до діяльності ІСІ залишаються мізерними. Серед всіх типів інвестиційних фондів лише 

інтервальні ІСІ вибудовують свої стратегії, орієнтуючись на масове залучення коштів 

громадян, тоді як інші – націлені на збагачення заможного прошарку суспільства. 

Найбільш активні процеси залучення громадян до механізмів колективних інвестицій 

спостерігались  в роки макроекономічної стабільності, зокрема в 2007-2008 рр. і в 2011-2013 рр. 

Наслідки світової фінансової кризи, кризові явища в суспільно-політичному житті країни 

зумовили значний відтік коштів громадян з інститутів колективних інвестицій. Так, галузь 

страхування життя за 2009 р. втратила 257,7 тис. ос., в 2010 р. – 240,1 тис. ос [3]. Зазначене 

свідчить про особливу важливість макроекономічної та суспільно-політичної стабільності в 

розвитку інститутів колективних інвестицій в країні. 

Заощадження громадян залучаються інститутами колективних інвестицій в різних 

формах. Платежі можуть здійснюватись як самими учасниками колективних інвестицій, так і 

іншими вкладниками, зокрема, роботодавцями. Законодавством України створені перед-

умови для підвищення зацікавленості роботодавців в здійсненні платежів за договорами 

недержавного пенсійного забезпечення та страхування життя для своїх працівників. На 

сьогодні внески за договорами страхування життя практично в повній мірі сплачуються 

громадянами, тоді як внески за договорами недержавного пенсійного забезпечення в левовій 

частині вносяться роботодавцями. Має місце зростання частки коштів громадян в валових  
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страхових преміях, залучених за усіма видами страхування, водночас спостерігається не-

значна участь коштів населення в формуванні активів ІСІ. 

Останніми роками зросла частка коштів громадян у валових преміях, сплачених за 

всіма видами страхування. Якщо в 2006 р. лише п’ята частина таких платежів здійснювалась 

громадянами, то в 2015 р. – становила більш як третину. На сьогодні близько 20 % у валових 

преміях, внесених громадянами, займають платежі за договорами страхування життя [3].  

На відміну від страхової галузі громадяни країни приймають незначну участь у 

фінансуванні розвитку індустрії спільного інвестування. На кінець 2015 р. лише 7,3 % 

сукупних активів ІСІ належали фізичним особам-учасникам інвестиційних фондів. 

В розрізі типів інвестиційних фондів спостерігається неоднакова участь громадян у їх 

фінансуванні. В 2015 р. частка коштів громадян в відкритих фондах становила 76,8 %, в 

інтервальних – 41 %, в закритих невенчурних – 34 %, в венчурних фондах – 5,9 % [4]. 

Виявлені тенденції демонструють поширення ризикових механізмів в вітчизняній 

індустрії спільного інвестування і згортання більш безпечних, що притаманні публічним ІСІ. 

Відбулась переорієнтація вітчизняної індустрії спільного інвестування з масового інвестора, 

як це було під час приватизації, на окремий сегмент багатих інвесторів, зокрема, й на 

заможних громадян. Зазначена тенденція має негативний соціальний ефект, адже звужує 

склад механізмів інвестування, що можуть використовуватись різними верствами населення. 

За нашими розрахунками, загальний обсяг довгострокових інвестицій, внесених гро-

мадянами або нагромаджених на їх користь в інститутах колективних інвестицій в країні, 

склав на кінець 2015 р. 25,1 млрд грн, що становило 10,5% їх сукупних активів.  За десяти-

літній період цей показник зріс в 6,2 рази, проте у порівнянні з практикою європейських 

країн залишився незначним [3; 4].  

Протягом останнього десятиліття інвестиції суб’єктів господарювання мали більший 

вплив на розвиток механізмів колективних інвестицій в Україні, ніж кошти громадян. Ця 

риса характеризує суттєву відмінність колективного інвестування в Україні від подібних 

систем в розвинених економіках, які в своєму розвитку передусім спираються на заощад-

ження населення, як на основний інвестиційний ресурс. 

Досліджені тенденції участі громадян в механізмах колективних інвестицій демонст-

рують необхідність суттєвого удосконалення державної політики розвитку фінансового 

сектора країни в цілях відродження системи кредитної кооперації, стимулювання розвитку 

публічних фінансових інститутів, в першу чергу відкритих та інтервальних фондів, НПФ, 

“лайфових” страхових компаній в цілях більш активного залучення до їх діяльності широких 

верств заощаджувачів з різним рівнем доходів. 

На сьогодні інститути колективних інвестицій в Україні зорієнтовані на різний цільо-

вий сегмент учасників – громадян. Бізнес-орієнтовані інвестиційні інститути вибудовують 

свої інвестиційні стратегії в розрахунку на залучення коштів заможних громадян. В 2015 р. 

середній обсяг активів, що припадав на одного учасника – фізичну особу в венчурних 

фондах складав 23,8 млн грн, збільшившись лише за рік на 5,4 млн грн. Ще більш високі 

темпи нарощування активів за рахунок внесків громадян продемонстрували закриті 

невенчурні ІСІ. В 2014 р. середній обсяг активів, що належав одному учаснику – фізичній 

особі в таких фондах, становив 615,6 тис. грн, а вже за рік збільшився до 23,3 млн грн [4]. 

Заможні громадяни є й учасниками ФОН. Середній обсяг коштів, внесених в ці інститути 

одним учасником, становить 2,87 млн грн [3]. Водночас середній обсяг нагромаджених 

активів, що припадав на одну фізичну особу, становив в 2015 р. в НПФ 2366,4 грн, в 

компаніях зі страхування життя  1388,9 грн, в кредитних спілках  2102 грн [3]. 

За останнє десятиліття відбулось зменшення масовості участі громадян країни в 

механізмах колективних інвестицій. Частка учасників соціально-орієнтованих фінансових 

інститутів в складі населення скоротилась. Водночас суттєво зросли активи невеликої групи 

громадян – учасників венчурних і закритих невенчурних інвестиційних фондів. Зазначені  
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процеси привели до посилення елітності колективного інвестування в Україні. Відзначається 

різке зниження схильності населення до участі в механізмах колективних інвестицій в 

періоди економічних криз і політичних негараздів в країні.  

Проведене дослідження дає підстави зробити висновок, що на сучасному етапі ваго-

мість заощаджень громадян країни в розвитку механізмів колективних інвестицій зали-

шається незначною. Мають місце процеси посилення ризикових стратегій інвестування в 

діяльності бізнес-орієнтованих фінансових інститутів і скорочення складу учасників публіч-

них інвестиційних фондів і кредитних спілок. Окреслилась тенденція до зростання обсягів 

інвестицій заможних громадян в венчурні і закриті невенчурні інвестиційні фонди. Відбу-

вається посилення елітності механізмів колективного інвестування і зменшення його 

масовості серед населення та соціальної спрямованості.  

Недостатня участь громадян в розвитку колективних інвестицій в країні, на нашу 

думку, зумовлена багатьма чинниками. Серед них: мала обізнаність громадян про існуючі 

механізми нагромадження й інвестування коштів, що пропонуються фінансовими інститу-

тами, низька фінансова грамотність і інвестиційна культура суспільства, відсутність у біль-

шості населення практики участі в колективних інвестиціях, слабка популяризація нових для 

країни механізмів інвестування, недостатнє поширення досвіду успішно функціонуючих 

інвестиційних інститутів. Важливою проблемою, що гальмує розвиток масовості колектив-

них інвестицій, є відсутність надійних механізмів захисту майнових прав їх учасників. В не-

банківському фінансовому секторі країни, на відміну від банківського, відсутніми є механіз-

ми гарантування вкладень громадян в разі банкрутства фінансових установ. Важливим обме-

жуючим чинником розвитку інститутів колективних інвестицій залишається й недостатньо 

ефективна їх діяльність щодо управління нагромадженими коштами. 

Проблема активізації участі населення в механізмах колективних інвестицій повинна 

вирішуватись в рамках політики держави щодо сприяння зростанню заощаджень громадян та 

вдосконалення діяльності фінансових інститутів. Необхідними є популяризація досвіду 

ефективно функціонуючих інституційних інвесторів, розробка більш привабливих та 

безпечних механізмів інвестування, призначених для громадян. Важливо забезпечити 

підвищення інформаційної прозорості діяльності соціально-орієнтованих інвестиційних 

інститутів, посилення гарантій захисту майнових прав їх учасників (клієнтів) з боку держави 

та надання податкових пільг в оподаткуванні доходів від колективних інвестицій. 
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ГОРІХ ВОЛОСЬКИЙ ЯК ЦІННА ПРОДОВОЛЬЧА ТА ПРОМИСЛОВА СИРОВИНА 

 

На сьогодні, волоський горіх є однією з нішових сільськогосподарських культур. Лише 

7% суходолу на планеті придатні для вирощування горіхоплідних культур, а Україна 

належить до тих небагатьох країн, де для культивування цієї культури придатна вся 

територія. За статистичними даними у 2016 році площа насаджень горіху волоського в 

Україні склала 15,8 тис. га, з яких 85,4% зосереджені у приватних господарствах населення і 

вони забезпечують 99,2% обсягу виробництва даної продукції. Але цей фактор впливає на 

нестабільну пропозицію даної культури, оскільки складно формувати товарні партії із різних 

сортів горіхів, а також звужує асортимент і здешевлює її вартість [1]. 
Річне споживання горіхів у країнах Європі й Перської затоки становить 4,2-5,6 кг на 

людину, тоді як в Україні показники більш ніж скромні  усього 1,8-2,4 кг, при нормі (за 

даними Інституту харчування Української Академії Наук) від 1,5-3,6 кг. 
Зазначені фактори дали змогу сформувати три напрями горіхового бізнесу в Україні: 

1. Експорт в країни Європи і північно-західної Азії високоякісних плодів для 

споживання у свіжому вигляді. 

2. Торгівля горіхами середньої якості для внутрішнього споживання на ринках країн 

СНД і частково Азії. 

3. Імпорт горіхів для подальшої товарної доробки та перепродажу на сировинні ринки 

країн Західної та Східної Європи, Азії, СНД.  

В останні роки відмічене збільшення експорту чищеного горіха та продукції переробки 

(олія, шрот, БАДи).  

Перебувати у трійці світових лідерів з експорту горіхів Україні дозволяє створений 

генофонд сортів. Волоські горіхи української селекції є одними з кращих в світі - близько 12 

сортів (у промислових садах використовують 2-3 сорти). Ці сорти стійкі до хворіб, 

характеризуються плодами високої якості, стабільного плодоносіння, морозостійкі. Досить 

високо ціняться плоди горіхів маса яких складає більше 14 г, з поверхнею шкаралупи, яка 

містить ледь помітні складки та ребра, а її колір у світло-жовтих тонах. Також важливою 

технічною характеристикою для волоських горіхів є товщина шкаралупи із значенням менше 

ніж 1,2 мм – вона вважається тонкою. Ядро горіха повинно бути світло-жовтого кольору, 

доброго та солодкого смаку, легко видалятися із шкаралупи і залишатися цілим, а його 

частка може бути приблизно 55 % від загальної ваги горіха. Видалення горіхового ядра без 

розламування відображується на їх сортуванні: горіхи із м’якою шкаралупою легше 

розколювати, тоді як горіхи із твердою шкаралупою набагато важче розколювати, тому що 

при цьому вони часто пошкоджуються і ядро розпадається на дрібні частинки. Волоські 

горіхи із високим виходом ядра – більше 50 %, ціняться вище. Таким вимогам відповідають 

відомі сорти української селекції  Буковинський, Буковинська бомба, Клишківський, 

Ярівський, Чернівецький, Прикарпатський. 

Концепції розвитку горіхівництва в Україні та продуктів переробки горіхоплідних 

культур, яка розроблена на період до 2025 року, передбачає збільшення виробництва горіхів 

та продуктів переробки горіхоплідних культур: 

 заморожених та консервованих горіхів, борошна, емульсії, напоїв, технічної та 

ароматичної олії, лаків, фарб, мастил, оліфи, парфумерних товарів; 
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 фармацевтичних препаратів, лікарських настоїв і витяжок; 

 меблевої та іншої технологічної деревини [2]. 

На сьогодні малорозвиненою є промислова переробка горіхів (горіхова олія, варення з 

горіха, цукрові та медові витяжки з горіха молочно-воскової стиглості, настоянка на зелено-

му горіху, чаї з молодого листя, настоянки на перетинках, паливні брикети з шкаралупи 

тощо), тому потенціал ринку горіхів в Україні досить великий.  

Дерева горіха волоського вирощують для зміцнення гірських схилів і як полезахисні 

насадження. Деревина є високоякісним будівельним матеріалом, цінується в меблевому та 

столярному виробництві, з неї виготовляють музичні інструменти і художні вироби. А капи, 

які являють собою нарости на дереві з деформованими направленнями росту волокон 

деревини, використовують як оздоблювальний матеріал для різних прикрас. Кору можна 

застосовувати для фарбування волосся, шовку, вовни і дерева в чорні та коричневі тони, а 

також для дублення шкіри. Листя вживаються як сурогат чаю і тютюну, для дублення шкіри, 

фарбування волосся, тканин і дерева. Зелені плоди горіха в якості джерела вітаміну С 

використовують для вітамінізації вин, їх маринують для споживання з м'ясними стравами.  

Шкаралупа горіха придатна для виробництва активованого вугілля, шліфувальних 

каменів, лінолеуму, толю та паливних брикетів.  
Найбільш цінною частиною волоського горіха є його ядро. Воно характеризується 

високими смаковими якостями та споживними властивостями. Відомо, що 100 г ядра горіха 

волоського містить 612-850 кал, настільки непостійна величина енергетичної цінності 

залежить від біохімічного складу ядра різних сортів і форм, які відрізняються великою 

мінливістю в накопиченні жиру (від 40-80 до 90%), а також білка, вуглеводів, вітамінів, 

мінеральних речовин тощо. 

Його споживають свіжим і сушеним, а також широко використовують при виго-

товленні тортів, тістечок, халви, інших солодощів, елітних сирів.  

Хімічний склад волоського горіха представлений такими макро- та мікронутрієнтами, 

%: жири – 58-75, білки – 14-20, вуглеводи 11,1, клітковина – 2,2-10,0, цукри – 1,1-5,3, міне-

ральні елементи 2,0%, серед яких варто виділити : Na – 7 мг %, K – 474 мг %, Ca – 89 мг %, 

Mg  120 мг %, P  332 мг %, Fe  2 мг %.   Завдяки вмісту йоду, волоський горіх рекомен-

дують під час лікування захворювань щитоподібної залози. Його використовують також під 

час лікування недокрів’я, оскільки горіхове ядро містить залізо і кобальт. 

Особливу цінність горіхів представляють вітаміни А, В1, В2, С, Е, К, Р, РР, F, а також 

фітонциди, каротиноїди, фенольні сполуки та дубильні речовини. Доведено, що ядро горіха 

відновлює сили, розщеплюючи піровиноградну кислоту, зайва кількість якої в організмі 

викликає авітаміноз В1 і інші захворювання. 

Жир ядра горіха волоського складається із різних тригліцеридів, вільних жирних 

кислот і різноманітних нежирових речовин. У склад тригліцеридів входять і жирні кислоти - 

від низькомолекулярних до високомолекулярних, із яких пальмітинова, стеаринова, олеїнова, 

лінолева, ліноленова та інші кислоти. Серед ненасичених жирних кислот у складі ядра 

волоського горіха переважають лінолева (46,8-69,2%) і ліноленова (7,0-17,9%), які прояв-

ляють лікувальні та профілактичні властивості при атеросклерозі, діабеті, хворобах серцево-

судинної системи, порушенні обміну речовин.  

Білок горіху волоського характеризується високою засвоюваністю та збалансованим 

амінокислотним складом, що забезпечує біологічну цінність продукту. Він містить близько 

16 вільних амінокислот, загальна сума яких складає 125,6...263,2 мг% на суху речовину. З 

них майже половина (35,5...47,5 %) представлені незамінними амінокислотами - лейцином, 

фенілаланіном, валіном, триптофаном, треоніном, лізином. В організмі людини не синте-

зуються незамінні амінокислоти, які необхідні для побудови білків, тому вони повинні 

надходити в організм з білками їжі. 
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Біологічно активні речовини волоського горіху проявляють лікувально-профілактичну 

дію, а саме покращують всмоктування вітамінів і мікроелементів їжі, сприяють нормалізації 

різних метаболічних процесів в організмі. Також доведена можливість використання сиро-

вини з волоського горіха в якості технологічних харчових добавок, оскільки їм притаманні 

різні смакоароматичні, дубильні, антиокислювальні, антимікробні та інші властивості. 

Хімічний склад всіх частин волоського горіха залежить від сорту, місця та екологічних умов 

вирощування. Період зберігання волоського горіху складає 2-3 роки. 

Однією з цінних біологічно активних речовин зеленої шкірки, листя, коріння і пагонів 

горіха грецького горіха – є юглон (5-гідрокси-1,4-нафтохінон). Це природний антибіотик, 

який має високу бактерицидну дію. Згідно досліджень встановлено, що з 114 видів 

патогенних бактерій і грибків юглон не був активний лише до чотирьох [3]. Також він 

проявляє алелопатичну та протипухлинну дії. Максимальне накопичення цієї речовини 

відмічається у період активного росту плодів до початку одеревіння ендокарпу. В цей же час 

проходить і активне накопичення аскорбінової кислоти. Є інформація про використання 

юглону як косметичного засобу для оберігання шкіри від ультрафіолетового випроміню-

вання і радіації. У харчовій промисловості він використовується як ефективний консервант 

для безалкогольних напоїв.  

Листя горіха волоського містять гідроюглон, інозід, глікозид α-гідроюглона, флаво-

ноїди (гіперозид, 3-арабинозид кверцетину, 3-арабинозид кемпферола), нафтохінони, сапо-

ніни, терпеноїди, галову і елагову кислоти, алкалоїд югландін, ефірну олію, дубильні 

речовини, вітаміни С та групи В, каротин. Завдяки цим хімічним речовинам листя горіху 

мають загальнозміцнюючі, тонізуючі, ранозагоювальні, протизапальні властивості та поліп-

шують обмінні процеси в організмі при шкірних захворюваннях [4].  

Цілющі властивості олії волоського горіха обумовлені високим вмістом вітамінів А, Д, 

Е, К, антиоксидантів, каротиноїдів, токоферолів; макро- і мікроелементів (кальцій, магній, 

мідь, йод, цинк, фосфор, залізо, кобальт, селен); біологічно активних речовин, коензиму Q10 

і, безумовно, полненасичених жирних кислот. Саме тому горіхова олія широко застосо-

вується у харчовій промисловості, в косметології і в лікувально-профілактичних цілях. Його 

регулярне використання омолоджує організм, підвищує життєвий тонус, виводить радіо-

нукліди, знижує рівень холестерину у крові. 

Макуха ядра горіхів, що залишається після вилучення олії, містить до 50% білків, в 

яких багато (6,2 г на 100 г) незамінних амінокислот, 10% олії, велика кількість мінеральних 

елементів і інших речовин. З макухи ядра виготовляють смачну, дуже корисну і поживну 

горіхову халву. Крім того, її використовують в кондитерському виробництві у рецептурі 

начинок для цукерок, тістечок, шоколаду та ін. 

При подрібненні макухи і її просіюванні, з метою відділення від плівки, одержують 

горіхове борошно. Отриманий продукт має високі органолептичні показники та корисні 

біологічні властивості ядра горіха волоського. Використовувати борошно можна для 

приготування багатьох кулінарних виробів: горіхово-медової пастили, шоколадних цукерок, 

тортів, коктейлів як добавку до каші, для начинки.  
Відомо, що за вмістом вітаміну С зелені плоди горіха волоського не мають рівних. 

Встановлено, що в зелених плодах вітаміну С накопичується до 3000-5000 мг %, тобто в 3-

4 рази більше, ніж у шипшині, в 5-6 разів більше, ніж в ягодах смородини чорної, в 100 разів 

більше, ніж в лимонах і апельсинах. Зелені плоди також багаті вітаміном Р, органічними 

кислотами, мінеральними елементами, дубильними речовинами  танідами, тонізуючими 

речовинами, алкалоїдом юглон. Крім того, вони містять багато йоду, а тому викорис-

товуються в народній медицині для лікування деяких захворювань щитовидної залози. Із 

зелених плодів горіха волоського готують варення, компоти, маринади, вітамінізовані настої, 

лікери, вина тощо. 
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Отже, волоський горіх є цінною продовольчою та промисловою сировиною, яка ха-

рактеризується високими споживними властивостями та володіє особливими технологіч-

ними властивостями. 
 

Список використаних джерел 

1. Статистичний щорічник України. Держкомстат України за 2016 рік. – К. : ТОВ “Видавництво 

Знання”, 2016. – 650 с. 

2. Пахно В. Концепція розвитку горіхівництва в Україні [Електронний ресурс] / В. Пахно. ‒ Режим 

доступу: http:// ukr-nuts.org/ru/articles-and-news/articles/konczepcz%D1%96ya.html  

3. Орлова О. Использование грецкого ореха молочно-восковой спелости для разработки функ-

циоанльных продуктов питания / О. Орлова // Процессы и аппараты пищевых производств. ‒ № 1. – 2014.   

C. 60-69. 

4. Представники роду Juglans як джерело одержання біологічно активних речовин / Б. Я. Литвин, 

Н. Є. Стадницька, Р. Т. Конечна, А. С. Крвавич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 

‒ 2011.  № 700.  С. 117-120. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83


 

35 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ В ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ 
 
 

Куцик П. О. 
к.е.н., професор  

Львівський торговельно-економічний університет 
 

КОНТРОЛІНГ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ  
 

Однією з важливих умов підвищення ефективності й сталості діяльності підприємств за 
ринкових відносин є вдосконалення системи управління з урахуванням факторів забезпечення 
економічної безпеки. Процес формування ринкової економіки супроводжується трансформа-
цією форм і методів державного регулювання, децентралізацією та диверсифікацією діяль-
ності, зміною умов господарювання й зростанням конкурентної боротьби між підприємст-
вами, посиленням впливу зовнішнього середовища на діяльність суб’єктів господарювання, 
основною рисою якого є динамізм з ознаками невизначеності.  

Система контролінгу, на основі інформаційної концепції, здатна налагодити раціональну 
систему інформаційних потоків у середині корпоративної структури. На основі концепції коорди-
нації з акцентом на планування та контроль, система контролінгу забезпечує прозорість і злагод-
женість роботи менеджменту підприємства та інвесторів, оскільки спрямовує усі управлінські 
рішення на стратегічні цілі господарюючої одиниці. Створюючи різноманітні моделі управлінсь-
ких рішень, контролінг забезпечує формалізацію процесу прийняття управлінських рішень та 
дозволяє отримувати стандартний перелік процедур, який в подальшому переходить у певний 
алгоритм дій, дозволяє знизити ризики у процесі прийняття рішень та мінімізує суб’єктивізм. 

Процес успішного функціонування й економічного розвитку вітчизняних підприємств 
багато в чому залежить від їх ефективної економічної безпеки на належного корпоративного 
управління. До факторів, що ускладнюють забезпечення економічної безпеки вітчизняних під-
приємств, відносять нестабільність економічної та політичної ситуації, недосконалість зако-
нодавчої бази, неефективне управління без урахування його корпоративного характеру. Разом з 
тим сьогоднішнє кризове становище значної частини підприємств, значною мірою зумовлено не 
лише соціально-економічним становищем у країні та несформованістю ринкових відносин, але й 
відсутністю сформованої корпоративної культури підприємств, недостатнім рівнем розробки 
науково-методологічних основ забезпечення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання.  

На рівні підприємницьких структур до числа проблем, які мають вирішуватися в процесі 
управління захистом бізнесу, мають бути розв’язані такі проблеми:  

 у галузі економіки  зниження втрат від кримінальної конкуренції; зменшення витрат, 
пов’язаних із забезпеченням безпеки підприємництва; зміцнення іміджу фірми; збільшення 
доходів від підприємницької діяльності, розширення її масштабів; 

 у соціальній сфері  поліпшення морально-психологічного клімату в трудовому колек-
тиві, підвищення ступеня його згуртованості; поява у співробітників відчуття захищеності, 
упевненості в майбутньому; зміцнення стереотипів цивілізованого бізнесу; розвиток кор-
поративної культури; 

 в адміністративно-організаційній сфері  підвищення організованості та трудової дис-
ципліни; 

 в інформаційній сфері  підвищення інформованості працівників фірми з питань за-
безпечення безпеки бізнесу від кримінальної конкуренції; полегшення формування інформа-
ції, що має значення для захисту бізнесу; створення інформаційної бази в інтересах забезпе-
чення економічної та інформаційної безпеки бізнесу; 

 у правовій сфері  упорядкування відносин між підприємством й окремими пра-
цівниками, між підприємствами – партнерами по бізнесу, між службою внутрішньої безпеки 
й правоохоронними органами, службами безпеки інших фірм; підвищення правової захи-
щеності бізнесу. 
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До завдань, що підлягають вирішенню при створенні корпоративної системи еконо-

мічної безпеки підприємства, можна віднести:  

 захист законних прав та інтересів підприємства; 

 моніторинг стану зовнішнього середовища бізнесу; 

 ідентифікація можливих загроз економічній безпеці підприємства і розробка превен-

тивних заходів для попередження або зменшення виробничих, комерційних та інших ризиків; 

 вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів підприємства; 

 профілактика та припинення можливої протиправної діяльності персоналу підпри-

ємства, який може завдати шкоди економічній безпеці; 

 захист конфіденційної інформації підприємства, що стосується всіх сторін його діяль-

ності; 

 підготовка і проведення акцій, що поліпшують імідж і підвищують ділову репутацію під-

приємства в очах партнерів і клієнтів, органів державної влади та місцевого самоврядування; 

 організація аналітичної роботи із забезпечення безпеки підприємства. 

Для ефективного управління економічною безпекою підприємства необхідно враховува-

ти і сучасні умови господарювання, зокрема: критичне зниження рентабельності та доходів 

підприємств, що сповільнює переорієнтацію та стабілізацію виробництва без підтримки зов-

нішніх інвестиційних джерел; появу нових конкурентів на ринку, що зумовлено розширенням 

ринків в умовах євроінтеграції; постійне зростання витрат виробництва, що зумовлено, голов-

ним чином, монопольним ціноутворенням тощо. 

З метою зменшення загроз діяльності підприємства, а також для ефективного управ-

ління економічною безпекою підприємства необхідно створити наступні підсистеми еконо-

мічної без пеки підприємства: 

 підсистему планування та прогнозування, яка дозволяє визначати цілі управління; 

 інформаційну підсистему (фінансовий і управлінський облік), яка в будь-який момент 

забезпечує управління актуальною, повною та точною інформацією про стан керованого 

об’єкта і зовнішнього середовища, а також про тенденції їх зміни в майбутньому; 

 аналітичну підсистему (інструментарій та методи діагностики); 

 ефективну виконавчу підсистему (контроль), що дозволяє швидко і точно реалізувати 

керуючий вплив; 

 підсистему зворотного зв’язку (прийняття управлінських рішень) для оцінки результату 

керуючого впливу на стан об’єкта управління та внесення коректив у разі виходу відхилення 

досягнутого стану системи від її бажаного стану за межі заданого інтервалу допустимих відхилень.  

Отже, для ефективного управління економічною безпекою підприємства необхідно 

створити дієву підсистему контролінгу. Контролінг являє собою синтез елементів обліку, 

аналізу, контролю, планування і прогнозування, реалізація яких забезпечує вироблення аль-

тернативних підходів при здійсненні оперативного й стратегічного управління процесом до-

сягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства. Координуючи, інтегруючи і 

спрямовуючи діяльність усієї системи управління підприємством на досягнення поставлених 

цілей, контролінг є своєрідним механізмом саморегулювання підприємства, а система забез-

печення економічної безпеки, що подає своєчасні сигнали про можливі загрози, повинна 

бути не реактивної, а превентивної дії, що максимально запобігатиме можливій невизна-

ченості та ризикам діяльності, а також забезпечуватиме стратегічний розвиток бізнесу. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У 

КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ “УКРАЇНА-2020” 

  

Концепція сталого розвитку  одна з найбільш розповсюджених концепцій взаємодії 

людини і природи, яку підтримує прогресивна світова спільнота. Основні положення Кон-

цепції закріплені в базових документах і програмах розвитку ООН. Зародження Концепції 

сталого розвитку відбулося ще в 70-их роках минулого століття. Її поява була викликана 

необхідністю вирішення, насамперед, глобальних екологічних проблем. Питання взаємо-

зв’язку між економічним і соціальним розвитком та погіршенням стану навколишнього 

середовища були підняті на Першій конференції ООН з навколишнього середовища 

(Стокгольм, 1972). У 1987 році за результатами роботи Міжнародної комісії з навколишньо-

го середовища і розвитку, створеної за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН у 1983 році, 

прем’єр-міністр Норвегії Гру Харлем Брундтланд опублікувала доповідь “Наше спільне 

майбутнє”, центральне місце в якій посіла концепція сталого розвитку. Окрім даного доку-

мента, основні положення концепції знайшли своє відображення в Декларації з навколиш-

нього середовища і розвитку “Майбутнє, якого ми прагнемо” та довгостроковій з впровад-

ження засад сталого розвитку в країнах світу “Порядок денний на ХХІ століття” програмі дій 

(Ріо де Жанейро, 1992), підсумковому документі Саміту зі сталого розвитку “Цілі сталого 

розвитку” (Нью-Йорк, 2015) та ін. Загалом сталий розвиток передбачає збереження навко-

лишнього середовища і економію природніх ресурсів в єдності з соціальним та економічним 

благополуччям в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь. 

Україна підтримала дану концепцію у 2015 році. Відповідно до Указу Президента 

України від 12.01.2015 р за № 5/2015 була схвалена Стратегія сталого розвитку “Україна-

2020”. Основною метою Стратегії є “впровадження в Україні європейських стандартів життя 

та вихід нашої держави на провідні позиції у світі” [3]. 

Проведення в Україні передбачених Стратегією сталого розвитку “Україна-2020” 

структурних реформ має забезпечити перехід вітчизняної економіки на інноваційну, со-

ціально орієнтовану модель розвитку. Визначальна роль у цьому процесі належить суб’єктам 

господарювання, як первинним ланкам економіки. Однією з основних умов сталого розвитку 

та ефективності бізнесу є забезпечення зацікавлених осіб, які приймають управлінські рі-

шення, якісною інформацією, а результативність системи управління визначається цінністю 

обліково-аналітичного забезпечення.  

Задекларована Стратегія вимагає формування концептуальної моделі сталого розвитку 

підприємства, яка включає економічну, соціальну та екологічну складові. Відповідно, вини-

кає необхідність у формуванні якісно нового обліково-аналітичного забезпечення управ-

ління сталим розвитком підприємства, змістовне наповнення якого дозволяло б приймати 

рішення не тільки економічного, але й соціального та екологічного характеру. У сучасних 

умовах обліково-аналітичне забезпечення має бути підпорядкованим цілям сталого розвитку 

підприємства та задовольняти інформаційні потреби стейкхолдерів з дотриманням балансу 

їх інтересів. Це, своєю чергою, потребує розвитку теорії та методології обліково-аналі-

тичного забезпечення. 

До однієї з основних проблем теоретичного характеру належить невизначеність самої 

дефініції “обліково-аналітичне забезпечення”. Єдиного підходу до її тлумачення на сьогодні 

немає. Однак можна виокремити декілька напрямів у трактуванні даного поняття. Найбільш 

розповсюдженим є ототожнення понять обліково-аналітична система та обліково-аналітичне 

забезпечення. Зокрема, на думку Т. Г. Камінської, “обліково-аналітичне забезпечення –  

це система збору, обробки, узагальнення, подання та аналізу фінансової інформації, 
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забезпечення її кількості і якості для ведення господарської діяльності, зокрема і її управ-

ління” [2]. Схоже визначення обліково-аналітичного забезпечення зустрічаємо і у В. Вольсь-

кої. Однак вона не акцентує уваги на фінансовій інформації, а використовує термін 

“облікова інформація”.  

Є в науковій літературі і визначення обліково-аналітичного забезпечення розвитку 

підприємства. Зокрема, Н. Тичініна вважає, що “обліково-аналітичне забезпечення розвитку 

підприємства єдність систем обліку та аналізу, що поєднані інформаційними потоками для 

управління економічними процесами при виборі (або реалізації) напрямів сталого розвитку 

та варіантів їх фінансування” [4, с. 104]. 

Діаметрально протилежними є погляди кагорти науковців, які не є прихильниками  

ототожнення понять “обліково-аналітична система” та “обліково-аналітичне забезпечення”. 

Одні з них вважають, що обліково-аналітична система є складовою обліково-аналітичного 

забезпечення; інші ж вважають навпаки. Зокрема Р. Юзва вважає, що “обліково-аналітичне 

забезпечення – це сукупність облікових і аналітичних процесів, об’єднаних у обліково-ана-

літичну систему та спрямованих на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом 

перетворення первинної інформації в узагальнюючу згідно з визначеними цілям” [5]. Нато-

мість, І. Кальницька розглядає обліково-аналітичне забезпечення управління сталим роз-

витком як сукупність фінансової, управлінської, податкової, соціальної та екологічної 

обліково-аналітичних систем [1, с. 27]. 

На наш погляд, і обліково-аналітична система, і обліково-аналітичне забезпечення є 

взаємопов’язаними структурними компонентами системи управління підприємством. Резуль-

татом функціонування обліково-аналітичної системи є інформаційний продукт, який завдяки 

обліково-аналітичному забезпеченню, як процесу постачання і створення необхідних умов, 

слугує основою для прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством. Обліково-

аналітичне забезпечення – це не збір, опрацювання й оцінка інформації, а її передача (поста-

чання) в необхідній кількості та належної якості тим категоріям споживачів, інформаційні 

потреби яких необхідно задовольнити для прийняття управлінських рішень у той чи інший 

період часу. 

Потреба в інформації, яку продукує обліково-аналітична система є постійною, оскільки 

постійно приймаються управлінські рішення щодо розвитку тих чи інших бізнес-процесів на 

підприємстві. Однак не всю інформацію в повному обсязі використовують управлінці різних 

рівнів, різняться і часові рамки запиту на неї. Відповідно, обліково-аналітичне забезпечення 

має сприяти оптимізації багаточисленних інформаційних потоків на підприємстві та 

налагоджувати зворотній зв’язок між суб’єктом і об’єктом управління.  
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

 

Однією з ключових умов виходу з рецесії України, економіка якої зазнала значних 

втрат не тільки внаслідок світової фінансово-економічної кризи 2008-2012 років, але і продовжує 

зазнавати у результаті тимчасової окупації частини її території (АР Крим) з боку РФ в 2014 році 

та перманентного перфідного продовження РФ військової агресії на сході України (Донецька та 

Луганська області) у формі гібридної війни в продовж 2015-2017 рр., є її інноваційна та 

структурна модернізація та проведення реформ на засадах кейнсіанської моделі оздоров-

лення національних економік (НЕ), які опиняються в кризовому стані через скорочення 

сукупного, і насамперед споживчого попиту[1], що ми, як засвідчує офіційна статистика [2; 

3; 4], спостерігаємо впродовж останніх років  в нашій державі. 

Однак, нажаль українські економіка та й усе суспільство останнє десятиліття не 

демонструє бажаного прогресу та процвітання, достатнього для повноцінної та рівноправної 

(як за стандартами життя, так і за продуктивністю праці) інтеграції в європейський еко-

номічний простір та завоювання прийнятних конкурентних позицій в глобальній економіці. І 

навпаки, за останні чотири роки (а 2013-2016 рр. спостерігалися негативні тенденції, якщо 

враховувати такі параметри як ВВП на душу населення, продуктивність праці, розміри 

середньої та мінімальної оплати праці, розміри інших соціальних стандартів у порівнянні з 

країнами ЄС, куди Україна має намір повноцінно інтегруватися, чи навіть з РФ – країною 

агресором, яка знаходиться під міжнародними економічними санкціями, де зараз ВВП на 

душу населення в декілька разів вище ніж в Україні (близько 10-12 тис.$, проти 2,115 тис. $, 

а виходячи з того що номінальний ВВП України за 2016 рік становив 2,383 трлн. грн.  

(2,034 трлн. грн.(у цінах 2015 року) то за середньорічним обмінним курсом у 25 грн. за 1$, 

при чисельності населення в 42 млн. осіб, ВВП на душу населення становив ще менше – 

лише 1,420 тис. $ [3;4]. Це підтверджують ключові статистичні показники, які застосовують 

для оцінки розвитку національних економік із бази статистичних даних ЮНКТАД [2] та дані 

основних рейтингів оцінки розвитку суспільства загалом та економіки зокрема, а також 

зміни позиції України в глобальних рейтингах [5].  

Водночас досвід реформування національної економіки однозначно довів складність, 

довготривалість процесів формування ефективної ринкової системи господарювання.  

Відтак, у країні потрібно здійснити досить глибокі системні перетворення у різних 

сферах економічного, соціального та політичного життя, щоб подолати такий стан речей як в 

її економіці загалом, так і у рівні життя людей зокрема. 

Поряд з модернізацією важливим пріоритетом економічних перетворень повинно стати 

значне поглиблення участі України в міжнародних інтеграційних процесах, що своєю чергою 

розширить її технологічно-інноваційні та інвестиціні можливості (як пріоритет щодо імпор-

ту) та ринки збуту своєї насамперед кінцевої продукції з високим рівнем створюваної до-

даної вартості, яка вироблятиметься підприємства 4-го та 5-го технологічних укладів на 

основі імпортованих (залучених насамперед у формі прямих іноземних інвестицій, які закла-

дають майбутню структуру НЕ) високопродуктивних модерних технологій (експортні пріо-

ритетети), і таким чином, забезпечить формування раціональної структури національної еко-

номіки (РСНЕ) і недопущення подальшого її спаду та зниження рівня життя населення 

України. Власне формування РСНЕ (під якою ми розуміємо таку систему виробництва та 

його обслуговування (грошово-фінансового, кадрового, науково-технологічного, інформацій-

ного тощо), за якої в країні сформовано необхідну кооперацію для виготовлення кінцевої 
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продукції в такій кількості і такої якості, яка адекватна попиту та ринкам збуту, а націо-

нальне виробництво здатне вдосконалюватися і розвиватися) має стати ключовим завданням 

державної економічної політики на сучасному етапі її розвитку та реформування. Слід 

зазначити що власне оптимальною структурою економічної системи будь якого рівня агрега-

ції і визначаються можливості її позитивного розвитку. 

Економічна політика, спрямована на формування РСНЕ та повноцінне економічно 

вигідне для України інтегрування її НЕ у глобальне господарство, повинна ґрунтуватися 

насамперед на створенні дефіцитних для неї факторів виробництва при підтримці наявних. 

Необхідно активніше створювати відповідні виробничо-господарські та організаційно-

функціональні структури на рівні підприємств, галузей, регіонів та держави, впроваджувати 

виробничо-інвестиційні моделі структурної перебудови економіки.  

При цьому основне значення для стимулювання економічного зростання (а для такої 

країни як Україна, після затяжної кризи, що мала місце в 2013-2016 рр. та враховуючи де-

вальвацію, яка була зроблена у 2014-2016 роках, показники економічного зростання (вірніше 

падіння) є просто жахливі), воно мало б становити 5%, 8%, 10%, а не як заплановано на рівні 

1-2%), як на нашу думку насамперед через сукупний попит мають: 

 реформування системи формування оплати праці та соціальних стандартів та 

приведення їх за параметрами до європейського рівня, оскільки Україна по суті є найбід-

нішою країною Європи і це аномалія – мати в центрі Європи такий низький ВВП на душу 

населення і за інших нормальних умов падати вже українській економіці немає куди;  

 інноваційна модернізація з метою підвищення продуктивності праці, енергоефективності 

та ресурсоощадності виробництва; 

 структурна модернізація економіки, оскільки металургія випала з числа пріори-

тетних галузей української економіки, бо вимагає великих інвестицій. Сьогодні пріори-

тетними для української економіками мають стати зокрема АПК, IT-індустрія, енергозбе-

реження, модернізація об’єктів енергопостачання, ядерна енергетика, гідроакумулюючі 

потужності. Крім того, серед пріоритетів в умовах глобальної дестабілізації є розвиток 

військово-технічного співробітництва і військово-промислового комплексу оскільки зростає 

попит на продукцію українського ВПК, яка, на жаль має унікальний величезний бойовий 

досвід, і відтак інвестиції в ці галузі є дуже корисними; 

 дерегуляція та реформування системи менеджменту шляхом переходу на моделі 

процесного управління та електронного адміністрування; 

 демонополізація і сприяння умов для конкуренції, як базової умови для прогресу, 

зростання ефективності та впровадження інновацій;  

 зменшення кількості держаних чиновників, максимальна автоматизація роботи 

державного апарату та очищення економіки від корупції з метою каналізації тіньових 

корупційних платежів чиновникам за “преференції для бізнесу” в реальне інвестування 

економіки. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

 

Зміни, які відбулися всередині країни впродовж 2014-2016 рр., стали найбільш 

складними за весь період незалежності України. Суспільство та економіка країни ще ніколи 

не переживали таких важких випробувань як анексія Криму (втрата частини внутрішнього 

ринку та доступу до фінансових ресурсів населення і суб’єктів господарювання), ведення 

військових дій на Сході України (знищення інфраструктури в місцях проведення бойових 

дій, зрив постачання важливих ресурсів, захоплення виробничих потужностей, гуманітарні 

проблеми), девальвація національної грошової одиниці, підвищення темпів зростання інфляції 

та зниження купівельної спроможності населення, погіршення коопераційних відносин між 

суб’єктами внутрішнього ринку зі Сходу та інших територій держави, ускладнення фінансо-

вого стану підприємств та інвестиційної привабливості територій, зростання внутрішньої 

міграції та погіршення ситуації на ринку праці.  

Негативного впливу внаслідок військових дій на Донбасі зазнали практично всі сегменти 

внутрішнього ринку держави: ринки товарів та послуг, праці і зайнятості, капіталу та інвес-

тицій, інновацій і високих технологій. Ситуація негативно позначається на діловому середови-

щі та розвитку приватного бізнесу, якості життя населення на всій території держави.   

При цьому зовнішня військова агресія є не єдиним джерелом проблем та перешкодою 

розвитку внутрішнього ринку. Сюди слід віднести й слабкість структурних реформ та інститу-

ціональних змін, недостатньо ефективну державну політику в умовах посилення зовнішніх та 

внутрішніх ризиків і загроз. 

Зокрема характерними тенденціями розвитку внутрішнього ринку України упродовж 

2014-2016 рр. були такі: 

- згортання реальних обсягів оптової та роздрібної торгівлі; 

- різке зменшення ролі Донецької та Луганської областей у формуванні та функціо-

нуванні основних сегментів внутрішнього ринку держави; 

- посилення регіональних дисбалансів розвитку роздрібної торгівлі; 

- посилення імпортозалежності внутрішнього товарного ринку в умовах різкого зни-

ження обсягів імпорту; 

- загальне погіршення інвестиційного клімату, зменшення обсягу капітальних інвес-

тицій на Сході та в регіонах, що межують з областями, де відбуваються військові дії; 

- катастрофічно зросла збитковість суб’єктів господарювання, що відобразила втрату 

платоспроможного попиту з боку бізнес-середовища; 

- зниження економічної активності та скорочення кількості підприємств як суб’єктів 

формування пропозиції та попиту на внутрішньому ринку; 

- зростання нестабільності розвитку базового агропромислового ринку. 

- дестабілізація ситуації у секторі будівництва та на ринку нерухомості.  

- посилення негативних тенденцій, пов’язаних із тінізацією внутрішнього ринку. 

Проте, спостерігалися й окремі позитивні тенденції, щодо розвитку внутрішнього 

ринку інновацій та високих технологій, зокрема такі як: 

- активізація інноваційних процесів в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). 

- впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій. 

- розвиток інноваційної інфраструктури.  
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Усунення цих негативних тенденцій задля забезпечення сталого і структурно зба-

лансованого розвитку внутрішнього ринку України та її регіонів об’єктивно необхідним є 

впровадження більш дієвих і адаптованих до сучасної ситуації соціально-економічного роз-

витку держави рішень.  

Зокрема, дієвим є впровадження низки пов’язаних між собою механізмів державного 

регулювання і реалізації в їх межах відповідних інструментів та заходів, орієнтованих на 

послаблення дисбалансів і стимулювання подальшого збалансованого розвитку внутрішньо-

го ринку України в умовах наявності військових дій на Сході держави, а саме таких як: 

інституційний механізм  в цілях розвитку внутрішнього ринку інновацій та високих техно-

логій; інституційно-правовий (законодавчого, нормативно-методичного, програмного) та 

інституційно-організаційний (сукупності інституцій та їх взаємодії) механізмів – в цілях 

подолання негативних тенденцій у секторі роздрібної торгівлі та сфери споживчих послуг та 

активізації підприємницької діяльності; організаційно-економічний механізм – щодо подо-

лання проблеми надмірної імпортозалежності; економічний механізм – щоб нівелювати нега-

тивні тенденції зниження купівельної спроможності населення. 

Особливу увагу в процесі усунення дисбалансів розвитку внутрішнього ринку України 

слід приділити розвитку галузей реального сектору економіки. Тут актуальною буде реа-

лізація інституційно-організаційного механізму, орієнтованого на законодавче забезпечення 

ефективного використання конкурентних переваг та стимулювання якісного розвитку його 

суб’єктів, удосконалення системи організації управління галузями, ліквідацію негативних 

чинників впливу військових дій.  

В тому числі задля усунення економічних перешкод та критичних чинників дестабі-

лізації розвитку внутрішнього ринку праці в умовах військових дій необхідно реалізувати 

заходи в межах організаційно-мотиваційного механізму. Вони стосуються забезпечення 

зайнятості та підвищення конкурентоспроможності внутрішньо переміщених осіб шляхом їх 

професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, посилення ролі органів 

місцевого самоврядування та сторін соціального діалогу у процесі відбудови і відновлення 

економічного потенціалу окремих районів. 

Відповідно, в результаті цього можна зробити висновок, що в цілях забезпечення 

комплексності, високої ефективності та синергізму державної політики орієнтирами мають 

стати, по-перше, подолання системних вад і головних перешкод розвитку та державного 

регулювання внутрішнього ринку на сучасному етапі поступу національної економіки; по-

друге, нівелювання негативної дії впливу на функціонування внутрішнього ринку військових 

дій на Сході. 
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ІНДИКАТОРНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ НА 

НАЦІОНАЛЬНОМУ Й РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

 

В умовах сьогодення фінансова безпека банків визначається зовнішніми та внутрішніми 

загрозами, скороченням кількості банківських установ, значним обсягом пролонгованих та 

безнадійних до повернення кредитів, збитковістю, ознаками неплатоспроможності й нежиттє-

здатності банків, недостатнім рівнем їх капіталізації. Така ситуація зумовлює необхідність 

оцінювання фінансово-економічних показників банківської системи й банківських установ на 

основі виокремлених індикаторів фінансової безпеки, їх порогових значень як на національному, 

так і регіональному рівнях. 

Науковці пропонують застосовувати три підходи, що забезпечують комплексний аналіз 

і оцінку безпеки банківської системи: 

-дуалістичний підхід, суть якого полягає в наявності сучасного інструментарію, що 

дозволяє проаналізувати антикризовий потенціал  потенціал зростання; 

-системно-цільовий підхід  коли безпека розглядається як багаторівнева система, 

орієнтована на досягнення кінцевого результату  підвищення рівня соціально-економічного 

розвитку; 

-критеріальний підхід  коли відбувається оцінка рівня і динаміки економічної безпеки 

банківської системи. 

При цьому необхідність використання критеріального підходу до оцінки безпеки банківської 

системи зумовлена контролем за процесами в ній. Цей підхід являє собою систему індикаторів, на 

основі якої доцільно оцінювати динаміку розвитку банківської системи на макро- й мікрорівнях.  

Склад показників для аналізу економічної безпеки банківської системи має включати 

індикатори, що характеризують організацію грошово-кредитного регулювання, правового 

регламентування банківських операцій, ефективності банківського нагляду і функціонування 

платіжної системи. Такі показники є системою індикаторів, оскільки вони взаємопов’язані 

між собою, і відображають основні сфери банківської діяльності й можуть бути побудовані 

як для окремого банку, так і для банківської системи загалом, згідно з різними рівнями 

ієрархії, що підкреслює їхню належність до певної системи. 

Таким чином, сутність фінансової безпеки банківської системи реалізується через набір 

критеріїв і показників. Критерії безпеки банківської системи  це оцінка стану банківської 

системи щодо найважливіших процесів, які відображають сутність фінансової її складової. 

Критеріальна оцінка безпеки включає в себе характеристику ресурсоутворюючої та капіта-

лотворчої складових і можливостей їх розвитку, рівня депозитної й кредитної безпеки, 

ефективності вкладення коштів в цінні папери та інвестиції.  

Науковці пропонують різні показники для оцінки рівня економічної і фінансової 

безпеки банку. Так, зокрема В. М. Фурман, Н. В. Зачосова виокремлюють такі показники за 

функціональними складовими: 

-фінансової безпеки  коефіцієнти надійності, фінансового важеля, достатності 

капіталу, мультиплікатора капіталу, маневрування, концентрації власного капіталу, розвитку 

клієнтської бази; питомої ваги проблемних активів у чистих активах; 

-кадрової безпеки  коефіцієнти укомплектованості кадрами, плинності кадрів, вікової 

структури персоналу, постійності кадрів, продуктивності праці, трудової дисципліни, мо-

тивації зарплати; 
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-силової безпеки  коефіцієнт транспортної безпеки; кількість осіб, звільнених з роботи 

за крадіжку чи спробу знищення майна; рівень інженерно-технічного захисту; коефіцієнт 

захищеності майна та персоналу банку; 

-інформаційної безпеки  продуктивність інформації, коефіцієнти інформаційної 

озброєності і захищеності інформації; 

-політико-правової безпеки  коефіцієнти платіжної дисципліни, якості юридичних 

послуг, юридичного менеджменту; 

-ринкової безпеки  коефіцієнт ринкової віддачі активів, конкурентоспроможність пос-

луги, ритмічність збуту, коефіцієнт ефективності реклами [2]. 

Індикатори фінансової безпеки на макроекономічному рівні, на нашу думку, повинні охоп-

лювати, по-перше, показники стану безпеки монетарної політики, по-друге, показники розвитку 

банківської системи за критеріями капіталізації, доступу іноземного капіталу, якості активів та 

прибутковості, по-третє, показники розвитку регіональних банківських систем. 

За нашими дослідженнями, ступінь впливу наявної грошової маси в обігу на рівень фінан-

сової безпеки фізичних і юридичних осіб та держави загалом багато в чому визначається харак-

тером декларованої монетарної політики і практичними кроками щодо її реалізації. Постанова 

Правління НБУ “Про основні засади грошово-кредитної політики на 2016-2020 рр.” № 541 від 18 

серпня 2015 р. визначила, що низька та стабільна інфляція є одним із головних внесків у стале 

економічне зростання, який може бути забезпечений центральним банком [1]. Національний банк 

вважає, що інфляційне таргетування є найбільш сприятливим монетарним режимом для створення 

середовища для створення низької та стабільної інфляції. Основним інструментом реалізації 

політики інфляційного таргетування визначено процентну ставку. Процентна ставка є одним з 

основних монетарних інструментів центрального банку за допомогою якого здійснюється вплив 

на вартість грошей. Такий підхід зумовив виокремлення двох основних елементів реалізації 

новітньої монетарної політики. Зокрема, виділено ключову процентну ставку та процентні ставки 

постійного доступу до рефінансування у межах їх коридору. 

На основі безпекоорієнтованого підходу пропонуємо застосовувати метод рейтингуван-

ня та визначати рейтинг регіонів України за найбільш вагомими показниками, які охоп-

люють регіональну концентрацію банківських установ з виокремленням таких рейтингових 

позицій як: розміщення банків та їх статутного капіталу, регіональний розподіл банківських 

кредитів, співвідношення кредитів, наданих у поточну та інвестиційну діяльність, депозитні 

зобов’язання банків, регіональний розподіл депозитних і кредитних ставок. За допомогою 

узагальненого рейтингу нами визначено регіональну концентрацію банків та регіони-лідери 

найбільш привабливі для здійснення банківської діяльності. Майже половина банків в 

Україні (63,1%) сконцентровані в м. Києві, майже п’ята частина (18,8%) – у трьох економіч-

но розвинених областях – Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, 5,1%  у Одеській та 

Львівській областях. У ряді обласних центрів України, таких як: Вінницька, Житомирська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкась-

ка, Чернівецька, Чернігівська відсутні банки-юридичні особи і відбувається обслуговування 

за рахунок відкриття філій та відділень банків, які функціонують на території України і 

належать до найбільших системних установ. 

Отже, формування фінансової безпеки на національному й регіональному рівнях ґрунтується 

на індикаторному підході, який комплексно відображає безпеку й стан розвитку грошово-кредит-

ної системи, банківської системи на макрорівні й регіональної банківської системи на мікрорівні. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

КООПЕРАТИВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Основні завдання перспективного розвитку споживчої кооперації в соціальній сфері, як 

визначає Стратегія розвитку споживчої кооперації України, “…спрямовані на реалізацію 

соціальної місії споживчої кооперації, соціальну підтримку, соціальну гарантію та соціаль-

ний захист членів споживчих товариств та спілок, участь у розвитку соціальної сфери села” 

[1, с. 11]. Розвиток соціальної відповідальності торговельних підприємств споживчої коопе-

рації відбувається нині під впливом зовнішніх та внутрішніх детермінант (табл. 1).  

Таблиця 1 

Зовнішні детермінанти формування соціальної відповідальності підприємств торгівлі 

Зовнішні 

детермінанти 
Характеристика 

Соціальні 

міжнародні 

принципи та норми 

кооперації 

Кооперативні цінності, принципи та ідеї; міжнародний кооператив-

ний досвід організації діяльності та впровадження інновацій; узгод-

женість інтересів “стейкхолдерів” та соціальної місії споживчої 

кооперації 

Державне 

регулювання 

Законодавчо-нормативна база; державна політика щодо розвитку 

сільських територій; державна демографічна та соціальна політики, 

їх пріоритети; державне регулювання соціальних норм та нормати-

вів; державна підтримка соціальних ініціатив, діяльності споживчої 

кооперації 

Зовнішнє 

середовище 

функціонування 

Загальноекономічна ситуація в країні, темпи економічного зростання, 

рівень тінізації економіки; демографічна та соціальна ситуація в 

сільській місцевості; стан ринку праці, зайнятість населення, рівень 

безробіття; соціальна інфраструктура; недобросовісна конкуренція; 

взаємовідносини між контрагентами на сільському споживчому ринку 

 

Соціальна відповідальність підприємств споживчої кооперації реалізується під впливом 

набутого досвіду взаємодії на сільських територіях здатностей системи: 

– здатності створювати специфічні соціальні механізми (їх важелі та елементи), 

інститути, мотивації, за рахунок чого забезпечується реалізація суспільних прав, свобод та 

соціальних вимог підприємств [2], пайовиків, працівників, обслуговуваного населення, 

держави, суспільства загалом; 

–  здатності об’єктивно та точно оцінювати зміни в потребах обслуговуваного насе-

лення, прогнозувати динаміку попиту на товари, послуги, розвивати різноманітні види діяль-

ності у відповідності до очікувань сільського населення; 

– здатності планувати та реалізовувати ефективну стратегію розвитку на основі інно-

вацій, своєчасного оновлення технологій, організації управління, диверсифікації та інтеграції 

діяльності, створення умов для зниження витрат на забезпечення факторами виробництва в 

розрахунку на одиницю сукупного обороту; 

– здатності ефективно управляти відносинами з державними та регіональними органами 

влади, громадськими організаціями, засобами масової інформації, населенням для підтри-

мання іміджу соціально-орієнтованої системи, що активно приймає участь в реалізації проб-

лем підвищення рівня та якості життя населення. 
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Внутрішніми детермінантами соціальної відповідальності підприємств споживчої 

кооперації на сільських територіях є: соціальна організація кооперативної власності; соціаль-

на організація управління кооперативними підприємствами; соціальна організація праці та 

створення умов розвитку людського капіталу; соціальний імідж (табл. 2). 

Таблиця 2 

Внутрішні детермінанти формування соціальної відповідальності підприємств торгівлі 

Внутрішні 

детермінанти 

Характеристика 

Соціальна організація 

кооперативної 

власності 

Склад та соціальний статус пайовиків; соціальні параметри об’єктів 

матеріально-технічної бази та її територіальна локалізація; врахування 

інтересів членів споживчої кооперації в управлінні кооперативною 

власністю та розподілі доходів; права й обов’язки підприємств та 

організацій споживчої кооперації у забезпеченні стандартів виробничої 

та екологічної безпеки господарської діяльності 

Соціальна організація 

управління 

кооперативними 

підприємствами та 

організаціями 

Соціальна орієнтація місії, цілей, завдань та стратегій розвитку під-

приємств та організацій споживчої кооперації; особливості формуван-

ня ієрархії управління та розподілу управлінських функцій, прийняття 

рішень, участь пайовиків в управлінні; комунікації між підприємства-

ми споживчої кооперації; специфічні форми кооперативного контролю 

й відповідальності; специфічні вимоги до професійних компетенцій, 

мотивації праці апарату управління, групової та індивідуальної пове-

дінки; соціальне партнерство, способи вирішення конфліктів 

Соціальна організація 

праці та створення 

умов розвитку 

людського капіталу 

Професійно-кваліфікаційний склад персоналу кооперативних підпри-

ємств; система добору, розстановки та використання трудових ресур-

сів; механізми стимулювання праці (форми та системи оплати праці, 

матеріальні та нематеріальні стимули) й відповідальності; соціальний 

захист працівників в сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

система підвищення кваліфікації працівників в закладах освіти спо-

живчої кооперації; інвестиції в людський капітал; спортивно-оздоровчі 

об’єкти, заклади освіти та науки 

Соціальний імідж Сстема лояльності для працівників, пайовиків, сільського населення; 

доступність інформації про діяльність підприємств та організацій 

споживчої кооперації через власні засоби масової інформації (газета 

“Вісті Центральної спілки споживчих товариств України”, журнал 

“Українська кооперація”); бренд “СООР-Україна” для товарів коопе-

ративного виробництва на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

доброчинні патріотичні акції, спортивні та культурні заходи; соціальна 

підтримка пайовиків, людей похилого віку, дітей-сиріт, біженців та 

переселенців; участь у волонтерському русі 

 

Зважаючи на це, розвиток соціальної відповідальності підприємств торгівлі споживчої 

кооперації відбувається за суспільним, трудовим, економічним та екологічним напрямами. 
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РОЛЬ ДОСЛІДЖЕНЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ефективні маркетингові дії повинні ґрунтуватися на інформації про актуальну 

кон’юнктуру ринку, асортимент реальної пропозиції товарів у торговельній мережі, деталі-

зований попит споживачів у розрізі усіх можливих різновидів певного товару з врахуванням 

тих побажань, які на даний момент не були задоволені і в окремих випадках навіть не 

висловлені споживачами. Очевидно, що такої інформації у конкретному просторово-часо-

вому діапазоні в готовому вигляді здебільшого не існує. Для її отримання абсолютно необ-

хідними є маркетингові дослідження, причому не як разовий акт, а як безперервний (у 

крайньому випадку періодичний), процес.   

У практиці маркетингу зустрічається багато ситуацій, коли прості, на перший погляд, 

питання вимагають глибинного дослідження для визначення не тільки кількісного, але і 

якісного стану певних процесів: чи справлять належне враження застосовувані елементи 

промоції, чи згідні будуть покупці платити встановлену ціну, чи сподобається цільовим 

покупцям пропонований товар, який саме спосіб дистрибуції буде найбільш виправданим. 

Предметом маркетингових досліджень може бути не тільки попит на окремі товари, але і 

особливості поведінки покупців, їх мотивація, потреби, враження від споживання товарів, 

способів їх продажу, застосовуваних способів рекламування, зниження рівня невизначеності 

ринкових ситуацій, зменшення рівня ризиків. 

Роль маркетингових досліджень полягає в аналізі різноманітних ринкових ситуацій, 

забезпеченні представників сфери бізнесу і торгівлі необхідною інформацією, яка дозво-

лятиме сформувати обґрунтовану маркетингову програму підприємства. Маркетингова 

інформація повинна відповідати вимогам актуальності, достовірності, повноти. Особливою 

вимогою є релевантність отриманої інформації, тобто її відповідність завданням досліджен-

ня. Нерідко трапляється, що дослідник заглиблюється у вияснення питань, які не є обов’яз-

ковими для вияснення поставлених перед дослідженням завдань. Наприклад, анкетне опиту-

вання не обов’язково повинно передбачати отримання відповідей на багато питань, іноді 

доречно обмежитись усього 3-5 питаннями, спрямувавши їх на виявлення саме тих чинників 

які дозволять усунути існуючу невизначеність. 

Виділяють дві групи причин, які зумовлюють необхідність проведення маркетингових 

досліджень. По-перше, це фактична наявність певної існуючої проблеми  недосягнення 

фірмою бажаних обсягів збуту, ринкової частки, наявність негативних відгуків споживачів 

тощо. По-друге, це вірогідність виникнення певної проблеми, якої ще фактично не існує, але 

є ознаки її можливого виникнення у майбутньому  зміни попиту, ринкових тенденцій, 

виникнення нових трендів споживчих властивостей, вплив інновацій на властивості товарів 

тощо. Очевидно, що підприємства, які починають проводити маркетингові дослідження 

тільки першого виду суттєво скорочують витрати на їх проведення, проте вони невиправдано 

збільшують свої ринкові ризики, адже ліквідація існуючої проблеми набагато коштовніша і 

пов’язана з більшими небезпеками у порівнянні з її попередженням.  

Залежно від предмету дослідження (вирішуваних проблем) прийнято виділяти низку 

напрямів: 
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 моніторинг (збір, обробка, зберігання, презентування) даних про споживачів, покуп-

ців, виробників, посередників, про ринкову кон’юнктуру; 

 вивчення особливостей окремих груп споживачів або інших учасників ринкової 

діяльності (сегментів, кластерів); 

 оцінка ринкових характеристик стосовно окремих продуктів (попит, пропозиція, 

ціни, місткість ринку, сезонні коливання, тенденції); 

 дослідження ступеня задоволеності споживачів пропонованими товарами, їх лояль-

ності до товарів, послуг, марок, торговельних підприємств і мереж; 

 аналіз чинників мікро- і макросередовища; 

 визначення потенційного попиту на товари конкретної фірми, її частки на ринку; 

 дослідження поведінки споживачів, постачальників, посередників, конкурентів; 

 оцінка результатів діяльності підприємства і його ринкових можливостей, конку-

рентних позицій, прогнозування збуту; 

 дослідження структури асортименту продукції підприємства з метою його опти-

мізації; 

 розробка програми маркетингу підприємства; 

 оцінка ефективності маркетингової діяльності підприємства і маркетингових 

досліджень. 

Розширення як предметної так і географічної сфери діяльності підприємств, диферен-

ціація потреб споживачів, підвищення ролі нецінової конкуренції, зростання обсягів можли-

вої для отримання і використання маркетингової інформації зумовлюють необхідність пере-

ходу від поодиноких маркетингових досліджень до створення комплексної і постійно діючої 

на підприємствах системи маркетингової інформації. Функціонування таких систем дає 

змогу обгрунтовано визначати і при необхідності вносити корективи у загальну стратегію 

розвитку. 

Підприємства можуть організовувати і проводити маркетингові дослідження самос-

тійно силами своїх підрозділів, проте якщо мале підприємство не має відповідних праців-

ників, доцільно звертатися до послуг спеціалізованих дослідницьких організацій. При вирі-

шенні питання про те, хто має проводити маркетингове дослідження слід враховувати фінан-

сові можливості підприємства, наявність у працівників відповідного досвіду і кваліфікації, 

знання ними технічних особливостей продукту, часові обмеження, рівень комерційної 

таємниці отримуваних даних, наявність спеціального обладнання для проведення досліджень 

тощо. Наприклад, якщо підприємство цікавитимуть відповіді респондентів лише на 2-3 пи-

тання, доцільно скористатися послугами дослідницьких підприємств, які щомісяця прово-

дять дослідження “Омнібус”, якщо метою є розробка ефективних рекламних кампаній  

послугами агентств, які здійснюють дослідження типу “Моніторинг зовнішньої реклами” або 

“Моніторинг реклами у метро”. 

За результатами проведених маркетингових досліджень відбувається ідентифікація 

проблем маркетингового характеру, які об’єктивно виникають у підприємства, і прийняття 

відповідних управлінських рішень. На основі даних цих досліджень відбувається внесення 

необхідних коректив у фактично здійснюваний комплекс маркетингових заходів з метою 

підвищення його ефективності. Важливим є здійснення постійного моніторингу змін у 

діяльності підприємства під впливом маркетингових заходів для ідентифікації і подальшого 

використання найбільш ефективних з них. 
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ЕКОНОМІЧНА БЛОКАДА ОКУПОВАНИХ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 

ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Торговельна блокада з окупованими територіями є вимушеним кроком, передумовою до 

якого стала низка, у тому числі економічних тенденцій, що мали місце після окупації АР Крим 

та впродовж проведення АТО на Донбасі.  

Зокрема, йдеться про наступне: 

1. Російська Федерація протягом 2014-2017 рр. фінансує терористичні угрупування на 

Сході України та створення і функціонування псевдодержавних утворень “ДНР” та “ЛНР”. За 

оцінками експертів “Bild”, РФ витрачає щорічно близько одного мільярда євро на фінан-

сування окупованих районів і міст Луганської та Донецької областей. Експерти НАТО у 

листопаді 2016 р. також презентували докази щодо присутності представників регулярної 

армії РФ на окупованих територіях та їх безпосередньої участі у бойових діях [1].  

За рішенням Міжвідомчої комісії з надання гуманітарної підтримки потерпілим 

територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України Уряду РФ 

від 15 грудня 2014 р. № 2537-р [2], до управління окупованими територіями залучені шість 

робочих груп п’яти міністерств РФ, які контролюють соціально-економічні процеси на 

окупованих територіях – податкові збори, фінансові потоки, відновлення інфраструктури, 

громадський транспорт, торгівлю ресурсами, створення ринку електроенергії [3]. 

2. Запровадження спеціального режиму функціонування окупованих районів Донбасу 

[4] істотно сприяло збільшенню обсягів тіньових фінансових потоків через посилення конт-

ролю незаконних збройних угрупувань та прямого впливу органів державного управління 

РФ. Певною мірою, це пов’язано із об’єктивною необхідністю призупинення діяльності дер-

жавних та бюджетних установ, зокрема Державної казначейської служби, припинення фінан-

сування бюджетної сфери, у тому числі виплат заробітної плати, соціальної допомоги та 

пенсій. Саме тому на даний час “органи управління” “ДНР” і “ЛНР” контролюють орієнтов-

но третину районів Донецької та Луганської областей (близько 6,9% території держави) [5].  

До об’єктивних підстав тінізації господарської діяльності, поширення корупції, як базису 

тінізації фінансових потоків на окупованих територіях відносяться: (1) відсутність нормативно-

розпорядчого базису ведення бізнесу, переважно “ручний” режим управління соціально-еконо-

мічними процесами; (2) насильне примушення керівників і власників підприємств перереєстро-

вуватися на території “ДНР”, “ЛНР”, здійснювати сплату податків і зборів; (3) руйнування 

фізичної інфраструктури економіки, у тому числі транспортно-логістичної мережі і, в наслідок 

цього, поширення корупційних проявів в регіонах та окупованих територіях України; (4) необ-

хідність здійснення фінансових операцій в умовах призупинення функціонування банківської 

системи на окупованих територіях; (5) потреба промислових підприємств у закупівлі природних 

ресурсів і сировини як на окупованих територіях, так і в інших регіонах держави; (6) перешкоди 

реалізації продукції в Україні та за її межами через невизначений правовий статус окупованих 

територій, та неможливість без реєстрації в Україні виходу на міжнародні ринки товарів 

(послуг), капіталів, одержання необхідних міжнародних сертифікатів; (7) незаконний “експорт” 

обладнання до РФ, руйнування або припинення діяльності стратегічних вітчизняних підпри-

ємств; (8) незаконна заборона псевдодержавними утвореннями переміщення виробничих потуж-

ностей в інші регіони України; (9) “націоналізація” майна урядами псевдодержав, захоплення, 

повне або часткове знищення торгових, логістично-розподільчих об’єктів. 
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3. Запровадження в дію Постанови НБУ №466 від 6 серпня 2014 р. “Про призупинення 

здійснення фінансових операцій мотивувало промислові підприємства окупованих територій 

переоформляти рахунки у відділеннях банків інших регіонів України.” Таким чином, розрахунки 

з діючими підприємствами окупованих територій без функціонування законної банківської 

системи зумовили розширення масштабів тінізації фінансових потоків та корупції.  

Особливо це стосується розрахунків за постачання природнього газу та електроенергії з 

неокупованих регіонів України. За даними фахівців Міністерства енергетики та вугільної про-

мисловості лише з вересня 2014 до березня 2015 р. у зону АТО поставлено біля 1,5 млрд куб. м 

газу, а заборгованість споживачів досягнула 9 млрд грн [6]. У 2015 р. з РФ розпочалися пос-

тавки газу в окуповані території через законсервовані газовимірювальні станції “Прохорів-

ка”, “Платово” [7], які здійснювані, за твердженням представників ПАТ “Газпром”, за конт-

рактом з НАК “Нафтогаз України”, внаслідок чого боргові зобов’язання України збіль-

шуються [8]. Уряд України відмовився оплачувати ці поставки, оскільки на цих станціях 

відсутні представники НАК “Нафтогаз України”, що ускладнює контроль поставок.  

4. На окупованих територіях інтенсифікувалася діяльність так званих “копанок” з ви-

добування вугілля, які контролюються збройними угрупованнями для експорту в РФ. Як 

наслідок, зростали обсяги “контрабандного” реекспорту вугілля через територію РФ на 

підприємства інших регіонів України. У 2016-2017 рр. обсяги закупівель становили близько 

4 млн т на рік, причому в окремих випадках країною походження вказувалася Південно-

Африканська Республіка. Реально ж відбувався “тіньовий реекспорт” з окупованих районів 

Донбасу через російські морські порти та залізничні станції за значно вищою ціною [9]. 

5. Тінізації фінансових потоків сприяє й непрозорість соціального забезпечення громадян 

України, які проживають в окупованих районах. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів 

України, мешканцям окупованих районів соціальні виплати будуть продовжувати нараховувати 

(з відповідним відрахуванням за спожиті енергоресурси) з можливістю їх одержання після 

деокупації [10]. Таке рішення, за оцінками експертів, є спірним і може розглядатися як підстава 

для корупції і тінізації поставок. За узагальненими експертними оцінками йдеться орієнтовно 

про 1,0 млрд куб. м природного газу лише за січень-лютий 2016 р. [11]. 

6. Об’єктивною підставою для тінізації було функціонування окремих підприємств та-

ких фінансово-промислових груп (ФПГ) України, як: (1) Систем Кепітал Менеджмент – під-

приємства металургійної, енергетичної та машинобудівної галузей, яким “уряди” псевдо-

республік “дозволили” сплачувати податки у Державний бюджет України. У 2016 р. еконо-

мічне становище цих підприємств покращилося порівняно з 2015 р. Так, на підприємстві 

“Комсомолець Донбасу” обсяги видобутку вугілля збільшилися на 12 % [12]. Цими “уряда-

ми” було “дозволено” також поставляти продуктові набори у формі гуманітарної допомоги 

(у 2015 р. поставлено понад 4,6 млн комплектів, загалом за період з серпня 2014 р.-2015 р. 

обсягом 120 млн дол. США). Наголосимо, що приватна власність ФПГ та її керівників на 

окупованих територіях фактично захищена “урядами” псевдореспублік [13] (2) “Індустріаль-

ний союз Донбасу” (ПАТ “Алчевський металургійний завод”, ПАТ “Алчевський коксохіміч-

ний завод”); (3) “Group DF” (ПАТ “Концерн Стірол”) [14]. Заяви про “націоналізацію” цих 

підприємств з боку “ДНР” та “ЛНР” можуть мати маніпулятивний характер, тому Службі 

безпеки України доцільно ретельно перевірити чи не одержуватимуть “колишні” власники 

прибутки від вказаних підприємств через офшорні схеми чи невизнані Придністровську 

республіку та окуповані Південну Осетію і Абхазію); 

7. Спостерігалася тенденція зростання обсягів “контрабанди” з окупованих територій 

протягом 2014-2017 рр. Тіньові потоки товарів здійснюються з використанням хабарів та 

підроблених документів. Вартість “супроводу” вантажного автомобіля з “контрабандним” 

товаром коливалася від 10 до 100 тис. грн. (за оцінками волонтерів – в окремих випадках  

200 тис. грн, або до 20 грн за один кілограм вантажу). Лише у травні 2015 р. затримано  

170 вантажних автомобілів без належного документального оформлення (за опосередкова-

ною оцінкою загальна вартість їх “супроводу” досягала близько 17 млн грн). За даними 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pid_stanitseyu_zatrimali_8_fur_z_harchami_dlya_teroristiv_2067730
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оперативних мобільних груп обсяги щоденних нелегальних платежів на одному блокпості 

коливалися від 1 до 5 млн грн [15]. За нашими розрахунками з використанням балансового 

методу та даних Державної служби статистики України, щорічні обсяги тіньових потоків 

продуктів харчування в окуповані райони і АР Крим досягали близько 3 млрд дол. США.  

8. Окреслені тенденції тінізації матеріальних і фінансових потоків поєднуються з проявами 

прихованої інтеграції економіки окупованих районів в національну економіку РФ. На даний час, 

в окупованих районах Донбасу поступово утверджується “рубльова” зона, а з березня 2015 р. – 

почала діяти мультивалютна зона з використанням гривні, доларів США, євро і рос. рублів. При 

цьому з грошового обігу псевдореспублік вилучається гривня, розрахунки здійснюються через 

“Центральні банки” “ДНР”, “ЛНР”, розрахунки з підприємствами РФ здійснюються через банки 

Південної Осетії або російські кредитні спілки [16]. 

До основних аргументів необхідності посилення економічної блокади окупованих 

територій та визнання цих територій такими, які українська влада тимчасово не 

контролює, відносимо наступне: 

–  продовження економічних зв’язків, як правило тіньових, між Україною та її окупо-

ваними територіями створює передумови для істотних доходів кримінальних елементів 

завдяки контрабандним поставкам зброї, енергоносіїв, продуктів харчування тощо, а 

також переводить військовий конфлікт у площину “замороженого” через що продов-

жують гинути громадяни України, що істото загрожує національній безпеці (крім трагіч-

ності ситуації від втрати громадян, це матиме й економічні наслідки у формі загрози еко-

номічній безпеці, у тому числі істотних обсягів відмивання коштів, значних соціальних 

зобов’язань перед учасниками АТО та членами їх сімей з боку держави – виплати сім’ям 

загиблих, надання земельних ділянок учасникам АТО, виплата пенсій по інвалідності, 

пільги зі сплати комунальних послуг, пільги при вступі у ВНЗ та у процесі оплати за 

навчання дітей учасників АТО тощо); 

– наявність “прозорого” кордону, невизнання агресії РФ у стратегічних документах 

(натомість окреслення її термінами “антитерористична операція”, “внутрішній конфлікт” 

тощо) є неприйнятною для України, оскільки це: (а) руйнує соціально-економічну ціліс-

ність держави; (б) поширює тіньову та кримінальну економіку окупованих територій на 

інші регіони України; (в) поглиблює “провалля” між політико-владними елітами і грома-

дянами України не лише в економічному розмінні чи невизнанні власності олігархічних 

еліт, але й у морально-етичному вимірі, зокрема у контексті “вибірковості” участі грома-

дян України у АТО тощо; (г) руйнування гуманітарного базису майбутнього держави 

(засоби протидії цьому не передбачені в жодних програмних чи законодавчих документах 

України, а також у контексті так званих Мінського чи Нормандського форматів врегу-

лювання конфлікту та Донбасі);  

– позитив блокади полягає у тому, що цей процес мінімізує ефективність функціо-

нування терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР”, які можуть одержувати надприбутки 

лише за умови продовження конфлікту та наявності неконтрольованого кордону. РФ, 

очевидно, не мала наміру окуповувати території Луганської та Донецької областей на 

зразок того, що було зроблено в АР Крим у випадку анексії, оскільки навіть зараз є 

можливість аналогічного сценарію, зважаючи на те, що окуповані території у військовому 

та економічному плані підтримуються з боку РФ та контролюються нею (міжнародними 

організаціями доведена присутність регулярних військ РФ на окупованих територіях [15]). 

Як відомо, РФ останнім часом часто порушує норми міжнародного права, проте 

“кримський” сценарій не відбувається; 

– Україна терпить істотні збитки від постачання електроенергії та інших кому-

нальних послуг на окуповані території, які не оплачуються мешканцями вказаних тери-

торій у відповідні інституції нашої держави, а також придбаває на окупованих територіях 

енергоносії, що економічно та політично необґрунтовано та не рентабельно; 
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– за умови, що Україна й надалі підтримуватиме відносини з окупованими терито-

ріями (тим самим легітимізуючи терористичні угруповання “ДНР”, “ЛНР”), у майбут-

ньому витрати на відшкодування збитків завданих мешканцям та майну окупованих 

територій повністю здійснюватимуться за рахунок бюджету України, про що вже зараз не-

одноразово заявляли європейські політики. Натомість, Україні й надалі потрібно збирати 

докази про неможливість на даному етапі контролювати згадані території, а також про 

агресію РФ та завдані нею збитки і подавати відповідні матеріали до міжнародних судів; 

– не зрозумілою залишається різниця між зв’язками України та окупованою  

АР Крим, а також частиною Донецької і Луганської областей. Незважаючи на те, що РФ з 

допомогою своїх військ однаково завдала істотних збитків Україні як в першому, так і в 

другому випадку механізми співпраці з цими окупованими територіями істотно відріз-

няються (це стосується режиму перетину кордону, соціальних гарантій, інституційної 

співпраці тощо). Хоча з економічної та геополітичної точки зору необхідно припинити 

будь-які відносини з обома територіями, на які тимчасово не впливає Україна, насамперед 

щоб убезпечити відповідальність нашої держави за злочинні дії, що не здійснювали 

суб’єкти нашої держави і об’єктивно перекласти їх на країну-агресора; 

– за багатьма соціологічними опитуваннями проукраїнсько налаштовані жителі оку-

пованих територій, а також значна частина військових, що беруть активну участь у 

бойових діях підтримують економічну блокаду (як це мало й місце стосовно АР Крим у 

2016 р.); 

– зважаючи на те, що Україна завжди розглядалася РФ як імперськоутворюючий 

елемент, окупацію АР Крим та частини Донбасу можна вважати достатньо прогнозованим 

явищем, передумови та наслідки якого необхідно аналізувати та враховувати у 

стратегічних документах України; 

– незважаючи на достатньо критичну реакцію західних та інших партнерів (для яких 

РФ залишається стратегічним економічним партнером, крім того країни G20 зацікавлені у 

неподільності РФ через загрози ядерній безпеці світу) на блокаду (яка об’єктивно 

необхідна для України), нам потрібно відстояти інтереси нашої держави як це роблять 

Туреччина, Нідерланди, Польща тощо, що у стратегічній перспективі, підвищить рівень 

національної безпеки та сприятиме покращенню іміджу України на міжнародній арені, 

відтак необхідно: визнати факт агресії з боку РФ; розірвати дипломатичні та економічні 

відносини з країною агресором та посилити блокаду окупованих територій; пояснити 

громадянам України, що залишаються на окупованих територій необхідність вище зазна-

чених кроків для національної безпеки України; розробити стратегічний план деокупації 

АР Крим та частини Донецької і Луганської областей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

В регіональній будові країн прикордонні регіони завжди були найбільш інтерна-

ціоналізованими, пов’язаними системою зносин із сусідніми зарубіжними регіонами: сімей-

них, релігійних, економічних тощо. Прикордонне розміщення, з одного боку, сприяло еконо-

мічному розвитку, взаємній підтримці суміжних територіальних громад, а з іншого – 

збільшувало ризики й небезпеки існуванню.  

Розгляд територіального аспекту економічної безпеки обумовлений тим, що будь-який 

регіон може розглядатися як “квазідержава” або “квазікорпорація”. Він має власні органи 

місцевого самоврядування, територію, населення, господарство. Зовнішні впливи на держа-

ву, впливають на життя регіону, а загрози регіональній безпеці є потенційно передумовою 

загроз для безпеки держави.   

Доцільність виокремлення із загального складу і спеціального вивчення функціонування 

прикордонних регіонів, наш погляд, обґрунтовується наступними положеннями. 

По-перше, в сучасному світі транскордонне співробітництво стало важливим засобом 

соціально – економічного розвитку регіонів та країн в цілому. Прикордонні регіони якраз і є 

суб'єктами такого співробітництва , що сприяє підвищенню добробуту регіональної громади. 

По-друге, прикордонній інтеграції притаманні деякі особливості  створення єдиного 

економічного простору для діяльності вітчизняних підприємств та підприємств суміжних 

держав, розвиток трансрегіональних ринків продукції, забезпечення стабільного економіч-

ного розвитку та зростання регіонів. 
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По-третє, Україна визначила своєю стратегічною метою вступ до Європейського Союзу 

і транскордонне співробітництво є першим і важливим кроком на цьому шляху, адже 

співпраця здійснюється з територіями потужного світового економічного угрупування, 

виробництво якого базується на вищих технологічних укладах.  

На жаль, складна економічна та політична ситуація в країні, відсутність реформ приз-

вели до посилення загроз зовнішньоекономічній безпеці регіону. До найбільш актуальних 

транскордонних загроз на сьогоднішній день можна віднести: збільшення неконтрольованої 

міграції та потоків біженців; діяльність транснаціональних кримінальних угруповань та 

організацій; екологічні проблеми, що поширюються на транскордонні регіони; поширення 

ідеологічного та інформаційного впливу та інші. 

Так, важливою складовою діяльності прикордонних регіонів є транснаціональна 

міграція робочої сили, яка стала суттєвим чинником їх соціально-економічного розвитку. 

Потоки трудових мігрантів з України сформувався наступним чином: Росія (43,2%), Польща 

(14,3%), Угорщина (1,9%), Білорусь (1,8%). Основними мотивами працевлаштування у сусід-

ній державі є відсутність роботи за місцем проживання та суттєво більші рівні заробітних 

плат за кордоном. На транскордонних ринках праці України переважає неофіційне 

працевлаштування або “умовно легальні схеми”. Так, у Польщі за дозволом працює близько 

10-20 тисяч українців, тоді як загальну кількість українських робітників польська сторона 

налічує в розмірі близько 1 млн. чол.  

Головними напрямками нелегальної міграції є Брянсько-Чернігівський і Сумський 

регіони на кордоні з Росією, Гомельсько-Чернігівський на кордоні з Білоруссю та Бере-

гівський, Великоберезнянський і Виноградівський райони на кордоні з Словаччиною та 

Угорщиною [3]. Відповідно українські трудові мігранти є досить незахищеними за кордоном, 

особливо у Російській Федерації, де офіційно оформляють трудові відносини 28,9% трудо-

вих мігрантів та Польщі – 11,7%, тоді як у Білорусі 56,9% трудових мігрантів працюють за 

контрактом. Тому важливо забезпечити організацію транскордонних ринків праці шляхом 

розробки механізмів забезпечення їх розвитку. 

За умови значних відмінностей у рівнях соціально-економічного розвитку України та 

країн-сусідів існують ризики втрати людського потенціалу через відтік за кордон висо-

коосвіченого, працездатного, економічно активного населення. При цьому територіями най-

вищого ризику є саме прикордонні регіони. Особливо показовий в цьому відношенні прик-

лад Угорщини, яка з 2011 року спростила процедури отримання свого громадянства, завдяки 

чому, на думку прем’єр-міністра В. Орбана, відбувся приріст населення країни на 160 тисяч 

чоловік.  

Важливим напрямком транскордонного співробітництва є міжнародна торгівля, яка в 

прикордонних регіонах набуває форм тінізації господарської діяльності аж до криміналізації. 

Так, Україна є одним із лідерів за обсягами постачання на ринок країн ЄС контрабандних 

тютюнових виробів, які на нашу територію везуть із Білорусі та Придністров’я. Відбувається 

контрабандна торгівля спиртом та виробами із нього, нафтопродуктами, зброєю, боєпри-

пасами, наркотиками та, на жаль, нелегальне перевезення людей та торгівля ними. Залеж-

ність регіонів від контрабанди спричиняє посилення контактів з країною, на якій заробляють. 

І загроза втрати перспектив подальшої “співпраці” може викликати невдоволення і навіть 

спричинити сепаратистські настрої.  

В цих умовах зростає роль етнолінгвістичного чинника, адже людям, які контактують 

потрібно обрати мову спілкування. Кожна сторони прагне примусити іншу вивчити мову 

власної групи. І переваги має та країна, яка може використати мовні відмінності для при-

вілейованого доступу до робочих місць, влади, освіти і т.п. Слід зазначити, що в усіх 

українських прикордонних районах люди добре володіють мовою сусідньої держави, іноді 

навіть краще ніж державною, що становить загрозу не лише економічній, а й національній 

безпеці держави, як засвідчила ситуація на сході України.  
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Важливим є усвідомлення державами спільної відповідальності за підтримання та 

збереження транскордонної безпеки, оскільки лише одній зі сторін вирішити це питання 

складно, якщо взагалі можливо. Крім того, такі загрози, загалом, унеможливлюють транс-

кордонне співробітництво. Тому до забезпечення економічної безпеки прикордонних регіо-

нів, на нашу думку, мають ставитися вищі вимоги порівняно з внутрішніми регіонами, так як 

характер загроз є менш передбачуваним і залежать, значною мірою, від характеру сусідства. 

Тож, при забезпеченні економічної безпеки в прикордонному регіоні потрібно враховувати 

власні інтереси кожної із сторін і стан безпеки сусідніх регіонів. Тому важливо шукати такі 

спільні міжрегіональні механізми забезпечення економічної безпеки прикордонних регіонів, 

функціонування яких могло б забезпечити інтереси та захист усіх сторін транскордонного 

регіону.  
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ “ПРОНИКНЕННЯ” В МОЗОК 

ЛЮДИНИ: ЗА, ПРОТИ 

 

Нейробіологічні способи оволодіння свідомістю, проникнення у мозок людини засо-

бами реклами з метою впливів, формування поведінки на товарному, послуговому ринках 

знаходять дедалі більшого застосування. Причому як у діяльності крупних світових компа-

ній, так і невеликих фірм. Висловлюється також інша категорична точка зору, що нейро-

маркетинг поки зовсім неприйнятний для малого і середнього бізнесу [1]. 

До тези, висунутої в заголовок, для продовження дискусії з авторами чисельних 

публікацій, серед яких і монографії, цілком резонне питання: “З якою метою рекламувати, 

проникати?” [2]. Одне, якщо діяти за концепцією маркетингу родоначальника, засновника 

теоретичного і прикладного маркетингу Ф. Котлера. Тобто досягати поєднаної споживача, 

суспільства, його навколишнього середовища цілей, стратегічних інтересів, розрахованих на 

довгостроковий період. І зовсім інше, коли такої гармонії вигод усіх суб’єктів, учасників 

ринку навіть не планується досягати, а діяти за нейромаркетингом, передусім інструментами 

реклами, з єдиною (уособленою) метою бізнесу – забезпечувати доходи. 

Не викликає сумніву, що управляти, коригувати поведінку людини на ринку споживчих 

товарів і послуг, застосовуючи рекламу потрібно. Але тільки із-за природньої обмеженості 

людини, виборі нею критеріїв купівлі. Або через необізнаність з динамічним, оновлюваним 

товарним асортиментом, зміною системи та визначення показників споживання товарів, 

доцільності задоволення власних забаганок з огляду на увесь період життя. У протилежному 

випадку будь-яке втручання у царину створеного вищими силами і природою рекламу-

ванням, на наш погляд, антигуманне за своєю суттю і неприпустиме. Тоді що або хто 
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покликані відрізняти в процесі реклами гуманне втручання у мозок від антигуманного? А ще 

краще яким чином стимулювати гуманне, в інтересах людини втручання в мозок людини й 

управляти її свідомістю і, навпаки, виконувати заборонну функцію, стосовно використання 

певних інструментів нейромаркетингу і зокрема реклами, спрямованих на таке проникнення. 

Висловимо припущення, що найдосконаліші законодавства найрозвинутіших країн 

світу повною мірою для регулювання у цій сфері непридатні. Разом з там відзначимо, що 

аналізуючи рекламну діяльність у провідних європейських країнах (Великобританії, Франції, 

Німеччині, а також США у ретроспективі), що зусилля у регулюванні реклами докладалися 

немалі. Проте бажаного результату вони не давали. Не випадково навіть безвідносно 

нейромаркетингу, що з’явився значно пізніше, вчені-теоретики раннього періоду маркетингу 

у застосуванні концепції властивої тому періоду маркетингу, основним засобом якого була 

реклама, закликали до моралі бізнесу. І не просто моралі, а такої що базована на вченні 

християнства, його протестантського крила. Упродовж певного періоду подібний підхід у 

бізнесі задовольняв суспільства. Вважалося, що коригування поведінки покупців на товар-

ному ринку інструментами маркетингу і реклами зокрема відбувалося в гуманних цілях. 

Що собою являє нейромаркетинг і яким є його співвідношення з маркетингом? Подамо 

узагальнені висловлювання вчених стосовно цього нового для маркетингу поняття. При 

цьому наголосимо на інколи його ототожненні з маркетингом або пропозиціях сприймати 

відгалуженням, новим етапом його розвитку. Натомість між маркетингом і нейромаркетин-

гом, а отже і рекламою у цих контекстах, існує суттєва відмінність, адже нейромаркетинг 

ґрунтується передусім на законах біології, психології, а також біологічних законах розвитку 

суспільства. 

Достатньо назвати способи, які використовують дослідники у сфері нейромаркетингу: 

функціональна магнітно-резонансна томографія для вимірювання змін активності в різних 

частинах мозку; електроенцефалографія для виміру активності в окремих регіональних 

спектрах мозку, а також різні біометричні прилади для визначення змін у частоті серцевих 

скорочень, частоті дихання, шкірно-гальванічної реакції і ін. Вони спрямовані фіксувати 

реакцію людини на різні засоби реклами і на товари. Якщо такі дослідження практикують, то 

й очевидно на ці органи обирають спеціальні інструменти впливу. Знову ж таки засобами 

реклами.  

Навіть неглибокий аналіз наведеного із характерних ознак нейромаркетингу наводить 

на думку, що між сучасним нейромаркетингом і маркетингом класичним та рекламою в 

межах кожного з них існують розбіжності й навіть протиріччя: 

 маркетинг вже не ефективний, стверджується в одних джерелах [3]. Кожен підпри-

ємець бажає отримувати максимум маржі від свого продукту. І в цьому йому допоможе 

нейромаркетинг, наука на межі маркетингу і психології. Але ж це протирічить класичному 

маркетингу; 

 маркетинг, його пріоритетні інструменти орієнтовані на особистість, вільну людину 

здатну проявляти себе в соціумі, певному соціальному, економічному, моральному, етнічно-

му середовищах. Тоді як в основі нейромаркетингу біологія. Її предмет і метод відносяться 

до матеріалістичних категорій (гени, хромосоми...). Вважається, що основою нейромарке-

тингу є мем, запропонований 1976 р. біологом Річардом Докінзом. Під мемом розуміють 

одиницю культурної інформації у вигляді ідеї, символу, манери або способу дії, які свідомо 

або несвідомо передаються від людини до людини. Способи передачі різні, від мови, письма, 

відео, ритуалів, тестів до Інтернет-мему (імхо, lol, facepalt і т. ін.) [4]; 

 найбільшого і найефективнішого у цій області застосування на думку відомого 

фахівця Мартіна Ліндстрами знайшов у процесі бренду [5]; 

 текстура, форма, колір, запах, асоціація, смак – неповний перелік засобів рекламного 

впливу на свідомість людини, проникнення в мозок. Вони здатні викликати, наприклад, 

почуття голоду, спраги, можливу небезпеку або деякі інші стани, що характеризують 
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інтимний бік життя, а отже купівлю відповідного товару. Як зрозуміти, якщо людина не 

перебуває в стані голоду, спраги, вона не відчуває неіснуючої для неї небезпеки, а її через всі 

згадувані рекламні засоби впливу змушують придбати ці товари. А коли серед ієрархії 

задоволення потреб людини товари, фактично нав’язувані нейромаркетингом, не першо-

чергові або їх задоволення не вписується в бюджет; 

 маркетинг ґрунтується на категоріях обміну, доходів, прибутків, рентабельності, сис-

теми управління, відносинах, бюджетному стримуванні, звичаях. Нейромаркетинг же дещо 

гіперболізувавши, схиляє до думки про перетворення людини через рекламу у роботоподібну 

істоту, людину покупця, споживача, які готові безваріантно створювати доходи фірмі. 

Останнє твердження не плід хворої фантазії, а речі і їх тлумачення близькі до реалій. 

Переконатися у цьому можна, якщо проаналізувати, наприклад діяльну програму авто-

ритетних в Україні курсів “Нейромаркетинг і брендінг” [6]. Тематика занять названих курсів 

спрямована на пошук відповідей на питання: 

 про первинні потреби, емоції, логіку або кому і для чого потрібно маніпулювати на-

шим вибором… Але такі дії нейромаркетингу і реклами, передусім пов’язані з маніпу-

люванням, на межі з кримінальними; 

 про торгову марку – бренд Love mark. Свідомість і підсвідомість. Підсвідома реклама. 

У багатьох країнах світу так звана реклама засобом 25-го кадру була заборонена вже майже 

півстоліття тому; 

 про те як, ще не народившись, знову ж таки рекламою запрограмувати людину 

“любити” і купувати певний товар. Особистий вибір або маніпуляція? Як змусити людину 

споживати і купувати більше? Якщо проаналізувати названу тему та використати алегорію, 

то автори-укладачі тематики пропагують дії, які нічого спільного з наукою і тим більше 

маркетинговою не мають. Подібні принципи класичний маркетинг засуджує; 

 про те чи залишилось у нас право в умовах рекламного тиску на недоторканість 

особистого життя? Міркуючи від протилежного варто запитати  кому це право делеговано 

порушувати?; 

 як “змусити” людину стати рабом бренду? І подібне, мета якого не вимагає особ-

ливого тлумачення. 

Підсумовуючи відзначимо, що більшість віднесеного до цілей кожного окремого 

заняття  названих курсів не вписується в основоположні принципи, концепції маркетингу. 

Зазначимо, що аналіз розвитку маркетингу в частині, пов’язаній із маркетинговими 

дослідженнями, дослідженнями реклами зокрема й поведінки покупців і споживачів, показує 

вагоме місце саме психології і психоаналізу. Зв’язок реклами із останніми очевидний. У 1906 р. 

відомий фахівець з реклами Джон Лі Махін підкреслив, що фахівці з реклами приділяють все 

більше уваги психології. Він прийшов до висновку, що реклама змушує своїх адресатів ду-

мати так, як задумав рекламіст. Зауважимо, для того періоду рекламу ще не вважали інстру-

ментом маркетингу. 

Згодом, на авансцену застосування психології в рекламі (1912 р.) приходить нова, 

біхевіористська течія. Її першопрохідник Дж. Бродус Ватсон якраз і придумав термін 

“біхевіоризм”, що визначав біхевіористську психологію предметною експериментальною 

областю природничих наук, мета якої  прогнозування і контроль поведінки [7, с. 16]. 

Із середини 1960-х біхевіоризм змінюється на когнітивну психологію, предметом якої є 

вивчення психічних процесів, що задіяні у навичках, пам’яті, мові, прийнятті рішень і ін. 

Психологи поступово переходять від оцінки людського мозку як “чорного ящика” свідо-

мості, до думки, що мозок є подібний комп’ютеру, засобом останнього, як відомо, можна 

програмувати. Таким чином було знівельовано єство людського мозку як чогось над-

природного, створеного вищими силами. Останнє і слугувало появі нових течій у психології 

та рекламі і їх застосуванні в маркетингу під різними префіксами, складними словами, 

термінами (нейромаркетинг). 
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Наступним етапом використання психології, психоаналізу в маркетинговій діяльності і 

в рекламі зокрема є нейромаркетинг. Термін “нейромаркетинг” у науковий світ психологів і 

маркетологів увів Єйл Смідтс 2002 р. [2, c. 18]. Він вклав у цей термін зміст, зробив акцент 

на комерційне застосування нейробіології, як засобу кращого розуміння споживача, його 

реакцію на маркетингові подразники. Останні пропонував вимірювати через прямі 

дослідження процесів у мозку, щоб підвищити ефективність методів маркетингу. Це був 

перший крок у порушеннях порушення первісного маркетингу. 

Не претендуємо на пропозицію механізму регулювання гуманного й антигуманного 

втручання бізнесу в свідомість, мозок людини, передусім пропонованими способами нейро-

маркетингу. Назвемо лише ті чинники які роблять таке втручання недостатньо конт-

рольованим, регульованим, а отже й можливо негуманним. Серед них: 

 глобалізаційні процеси, які торкнулися по суті усіх сфер розвитку суспільств різних 

країн передусім економічної, політичної, соціальної, релігійної, етнічної і ін., що все ж 

відрізняються базою, а отже можливістю ефективного запровадження досягнення науки і 

нейромаркетингу зокрема; 

 утворення економічних блоків і союзів у складі яких країни з різним рівнем 

розвитку, а отже й готовності бути об’єднаними в єдине ціле, тлумачення і застосування 

нового в техніці, технологіях, економіці й очевидно нейромаркетингу; 

 тенденція розширення не порівнюваних за рівнем розвитку меж товарних ринків 

фірм і поява компаній із транснаціональними, трансконтинентальними вимірами. Тому 

навіть ті дії нейромаретингу, реклами, які на одних територіях могли бути гуманними, на 

інших навпаки; 

 різні стандарти життя різних країн і бажання їхніх суспільств досягнути вищих 

рівнів прискореними темпами часто з використанням нецивілізованих методів, інструментів. 

І нейрормаркетинг цілком придатний для цього; 

 недостатній розвиток правової сфери країн, захисту прав споживачів, здатної 

зупинити спроби негуманних дій на споживчому ринку; 

 різний рівень розуміння, сприйняття класичного маркетингу та впровадження в 

діяльності фірм, тим більше нейромаркетингу. 

Все це наштовхує на думку, що використання інструментів нейромаркетингу й реклами 

в його межах будучи спірними за їх відповідністю усталеній, первозданній концепції 

маркетингу поєднані із щойно сформульованими обставинами, може бути проблематичним. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО 

ФОРМУВАННЯ 

 

Регіональні інноваційні системи (РІС) розглядаються як важливий інструмент реалізації 

економічної політики, вони дозволяють використовувати переваги кожного регіону, мають 

здатність адаптуватися до специфіки території, зокрема, структури промислового вироб-

ництва, розвитку освітньої сфери, наявності кваліфікованих кадрів тощо. Тому, як показує 

практика, в межах однієї країни можуть одночасно діяти різноманітні за типами РІС. 

Концепція РІС розвивалася під впливом стратегій сталого розвитку територій, підви-

щення конкурентоспроможності та покращення регіонального середовища. На складність 

визначальних характеристик та особливостей РІС вказують передусім їх багаторівневість, 

діалектика взаємозв’язків та багатофакторність розвитку. В загальному РІС розглядають як 

кооперацію у здійсненні інноваційній діяльності; публічно-приватний форум співпраці парт-

нерів; комплекс розгалужених різноманітних зв’язків; цілісне утворення організацій та 

інституцій певного регіону. 

Концептуальні засади РІС передбачають інтеграцію двох основних ідей – системний 

характер інноваційної діяльності та регіональний вимір інноваційного процесу [1]. РІС 

складається з тих самих елементів, що і національна інноваційна система, тим не менше 

перша розглядається як окрема одиниця аналізу, адже її суб’єкти на регіональному рівні 

реагують на однотипні явища та дії по-різному [2, с. 21]. Під РІС розуміють організаційно-

інституційний комплекс у структурі економічної системи регіону, систему управління його 

інтелектуальним потенціалом, що визначає здатність до переходу на інноваційний тип 

розвитку.  

Не дивлячись на те, що існують різноманітні визначення сутності регіональних інно-

ваційних систем, виділяють три основних підходи [1]: “згори-донизу”, коли вони розгля-

даються як первинний територіальний рівень національних інноваційних систем; “знизу-

догори”, при якому приділяється увага соціальним факторам локальної інноваційної динамі-

ки та інтегральний, що передбачає дію регіонального бізнес-середовища як селективного 

механізму, який може створювати сприятливі умови для адаптації локальних економічних 

суб’єктів до нових технологічних змін.  

У методологічному аспекті розрізняють два типи РІС (відображають лінійну та інте-

рактивну модель інноваційної діяльності). Перший тип уособлює частину виробничої та інсти-
туційної структури, що знаходиться в регіоні та функціонально інтегрована до національної 

(або міжнародної). Другий тип ідентифікується як інноваційна система, що включає 

виробничу та інституційну структури, які територіально вбудовані в межах регіону [3]. 

РІС як цілісне утворення за функціональною ознакою поділяють на чотири підсистеми: 

генерації нових знань, інновацій та технологій; комерційного використання знань, техно-

логій за допомогою виробництва і реалізації інноваційної продукції; відтворення знань і 

формування кадрів; інноваційної інфраструктури. На кожну з названих підсистем покладено 

відповідні функції. Рівень ефективності РІС визначається ступенем розвиненості її під-

систем, злагодженістю формальної і неформальної взаємодії її учасників як в межах окремої 

підсистеми, так і між ними. РІС виконує функцію проміжної ланки між мікро- та макро-

рівнями. 

Пріоритетні завдання РІС охоплюють створення сприятливих умов для інноваційної 

діяльності, підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності виробництва; 

сприяння технологічній модернізації економіки, стабільного економічного зростання та 

добробуту населення; забезпечення наукової підтримки реалізації інноваційних програм та 
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проектів; створення інституційного середовища для розробки та комерціалізації іннова-

ційних розробок; розвиток інноваційної інфраструктури, забезпечення ефективної взаємодії 

її елементів; формування регуляторних механізмів для реалізації інноваційного потенціалу 

території. 

З одного боку РІС призначені сприяти підвищенню продуктивності праці, модернізації 

виробництва, формуванню конкурентоспроможності продукції на регіональному рівні, з 

іншого боку – здатність РІС виконувати свою функцію залежить від впливу допоміжних 

систем, які відображають фінансову систему, освітню сферу та інфраструктурне забезпечення 

економічної діяльності на рівні відповідної території. 

РІС виступають важливим інструментом інноваційної політики, оскільки дозволяють 

врахувати специфіку території, існуючі традиції та ресурсне забезпечення. Ефективність РІС 

проявляється у оцінці інноваційного розвитку відповідних територій. Показники інноваційної 

діяльності регіонів мають значення не лише для здійснення аналітичних розрахунків, а й для 

розробки пріоритетів регіонального розвитку. Результати інноваційної активності свідчать про 

переважно автономне функціонування РІС у більшості регіонів України. Вони не виконують 

повною мірою покладених на них функцій, так як рівень інноваційного розвитку переважної 

кількості регіонів виявився критичним протягом останніх років. 

Це не дозволяє використовувати переваги кожного регіону в інноваційній діяльності та 

підвищувати рівень довіри інвесторів до інноваційної сфери. Важливого значення набуває 

моніторинг основних показників інноваційної діяльності, оскільки відсутність інноваційних 

рейтингів регіонів унеможливлює порівняння результатів інноваційного розвитку, знижує 

можливості адекватного регулювання з боку органів місцевої влади, не сприяє правильному 

визначенню стратегічних пріоритетів та прогнозуванню майбутніх результатів інноваційного 

розвитку. 

Отже, РІС передбачає наявність розвиненої інноваційної інфраструктури, встановлення 

ефективних відносин між суб’єктами інноваційної діяльності, залучення інвестиційних 

ресурсів для реалізації інноваційних програм регіонального рівня. Ефективність діяльності 

РІС показує не лише результативність інноваційної діяльності, а й успішність регіонального 

управління. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

 

У доповіді розглянуті результати реалізації у середовищі “Excel” автоматизованого 

контролю параметрів навчального плану спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології”. Отримані результати можуть бути корисними при формуванні навчальних 

планів із інших спеціальностей. 
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Перелік основних вимог до параметрів навчальних планів: 

1. У кожному семестрі обсяг навантаження має складати 30 кредитів. 

2. Кількість дисциплін, які вивчаються у кожному семестрі, не перевищує 8. 

3. Обсяг кожної дисципліни – не менше 3 кредитів. 

4. Обсяг аудиторних годин, які можна виділити на вивчення кожної дисципліни, не 

перевищує 50%, але й не менший 30% від загальної кількості кредитів дисципліни. 

5. Обсяг кредитів, виділених для дисциплін із самостійного вибору студентів, не 

менший 60 кредитів. 

6. Середньотижневе аудиторне навантаження не має перевищувати 30 годин. 

Для контролю перелічених вимог було розроблено макрокоманду Excel, яка аналізує 

набраний навчальний план та відмічає рядки, які не задовольняють вказаним вимогам. 

У навчальних планах було прийнято вносити середньотижневе аудиторне навантаження 

для кожної дисципліни, за яким визначалось загальне аудиторне навантаження. Перехід на 17-ти 

тижневий семестр при такому підході призводить до можливості виділення непарної кількості 

аудиторних годин на конкретний вид занять, що практично неможливо реалізувати. 

Тому при формуванні навчального плану для спеціальності “Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології” реалізовано наступний алгоритм: 

1. У навчальний план вноситься загальносеместрова кількість годин для усіх видів 

аудиторних занять з дисципліни. 

2. Розроблена функція Excel визначає кількість годин на самостійну роботу та 

середньотижневе навантаження з дисципліни. 

У прийнятих формах навчальних планів не передбачено детальної інформації про 

розподіл за семестрами годин для дисциплін, які викладаються впродовж декількох 

семестрів. Для визначення цієї інформації використано наступне: 

1. Для внесення інформації про розподіл кредитів, виділених дисципліні, між семест-

рами в робочому листі Excel використовуються стовпці, які при роздруку навчального плану 

не виводяться на друк. В цих стовпцях розробник навчального плану вказує, скільки кре-

дитів дисципліни відводиться на кожен семестр. 

2. У стовпцях, які визначають загально семестрове навантаження різних видів 

аудиторних занять, через двокрапку вводиться інформація про кількість годин для кожного 

семестру. 

Такий підхід дозволяє конкретизувати розподіл годин на вивчення дисципліни у 

кожному семестрі й формалізує формування робочих навчальних планів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ 

 

Індустрія туризму сьогодні є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш 

динамічних галузей економіки, у якій зайнято понад 130 млн. осіб, тобто кожен шістнад-

цятий працівник у світі. На частку туризму припадає 10 % світового валового національного 

продукту, 11 % міжнародних інвестицій. Тому протягом багатьох років туризм розглядався 

як галузь, яка стимулює місцеву економіку, що підвищує добробут і впливає на якість і 

рівень життя населення країни. Проте, планований прибуток виявляється нижчим від 

очікуваного, а витік капіталу з конкретних країн і перебільшення позитивних сторін часто не 

відповідають передбачуваним економічним перевагам туристичної індустрії. 

На певному етапі виникла необхідність розглядати туризм в рамках гуманітарного 

знання, зокрема з позицій культурологічного підходу, що дозволяє дати своєчасну і всебічну 

оцінку процесу розширення туристичної діяльності – впливів на соціальну та культурну 

сфери, екологію, зовнішньоекономічну діяльність і міжнародні відносини. Це пов’язано з 

тим, що в сучасному світі туризм з переважно економічного явища перетворюється в 

соціальний і культурний феномен. 

Нове розуміння культури в суспільстві і усвідомлення необхідності збереження куль-

турного різноманіття в світі розширює перспективи розвитку культурного туризму як чин-

ника регіонального розвитку в умовах глобалізації. 

Культурний туризм – це форма туризму, мета якого полягає в ознайомленні з куль-

турою і культурним середовищем місця відвідування, включаючи ландшафт, знайомство з 

традиціями жителів і їх способом життя, художньою культурою і мистецтвом, різними фор-

мами проведення дозвілля місцевих жителів. Культурний туризм може включати відвіду-

вання культурних заходів, музеїв, об’єктів культурної спадщини, контакти з місцевими 

жителями [1].  

Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS), Панєвропейська фе-

дерація культурної спадщини (Europa Nostra) координують зусилля країн з проблем вико-

ристання пам’яток історії і культури в туризмі в Європі та світі в цілому, що сприяє 

соціокультурному та економічному розвитку країн та регіонів, розвиває міжкультурний 

діалог.  

У світі туристична індустрія вважається однією з найприбутковіших галузей і з кожним 

роком її вплив на економіку посилюється. Туризм є одним з найважливіших секторів еконо-

міки в Європі. Так 55 % світового ринку туризму припадає на європейські країни. Туризм 

складає 5,5 % ВВП ЄС (від 3 до 8 % в окремих державах). За оцінками Всесвітньої туристич-

ної організації частка культурного туризму до 2020 р. складатиме 25 % від загальних 

показників світового туризму. 

Серед населення країн ЄС та США поступово зростає попит на культурний туризм 

(discovery tourism), який передбачає знайомство з культурно-історичною спадщиною різних 

країн. Культурний туризм в цьому аспекті можна розглядати як вид розвиваючого дозвілля і 

поставити в один ряд з відвідуванням музеїв, бібліотек, місцевих пам’яток. Так, понад 50 % 

туристів, які відвідують Італію, цікавляться саме культурною спадщиною цієї країни. Вра-

ховуючи зростання освітнього рівня туристів, збільшення кількості туристів похилого віку, 

країни в яких традиційно розвинений пляжний туризм, ведуть активний пошук додаткових 
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пропозицій. Зокрема, Міністерство культури Хорватії розробило стратегію розвитку куль-

турного туризму, яка передбачає використання культурного потенціалу не тільки при-

морської, але і континентальної частини країни. Взаємними зусиллями науковців, діячів 

культури, туристичних підприємств, власників готелів, бізнесменів культурні пам’ятки і 

події перетворюються на туристичний продукт, який урізноманітнює дозвілля туристів і 

сприяє їх більш тривалому перебуванню в країні. Схожі програми існують в Іспанії, Пор-

тугалії, Італії, Болгарії та інших країнах. 

У європейських країнах депресивні регіони розглядають культурну спадщину і куль-

турний туризм як джерело розвитку. Інтеграція окремих пам’яток культурної спадщини в 

туристичну мережу стимулює затвердженню окремих програм реставрації, відкриття нових 

музеїв, ресторанів з традиційною кухнею, обладнання місцевими жителями гостьових кімнат 

для туристів. Для європейських країн є характерним рекламування власної культурної спад-

щини по телебаченню і радіо, стимулювання зацікавленості, проведення маркетингових дос-

ліджень різних цільових груп, використання новітніх технологій, зокрема надання мож-

ливості віртуального знайомства з пам’ятками культури. 

Принципами сучасної туристичної політики європейських країн є децентралізація, 

делегування повноважень органам місцевого самоврядування, підтримка місцевих ініціатив, 

розвиток усіх форм туризму, всебічна співпраця державного та приватного секторів. 

Україна має значний потенціал для розвитку в’їзного і внутрішнього культурного 

туризму. На державному обліку в Україні перебуває понад 130 тис. пам’яток, серед яких: 

57206 – пам’ятки археології (418 з яких національного значення), 51364 – пам’ятки історії (147 

– національного значення), 5926 – пам’ятки монументального мистецтва (45 – національного 

значення), 16293 – пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та 

ландшафтні (3541 – національного значення). Функціонує 61 історико-культурний заповідник, 

13 з яких мають статус національних. До Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено: 

Софійський собор з архітектурним ансамблем, Києво-Печерську лавру в м. Києві, історичний 

центр м. Львова. Проте, 70 % об’єктів культурної спадщини перебуває в незадовільному стані, 

при цьому кожний десятий об’єкт в аварійному, та потребує проведення робіт з реставрації або 

реконструкції, облаштування для туристичних відвідувань [2]. 

В Україні є приклади великих проектів культурного туризму і місць історичної, 

культурної пам’яті, до яких відноситься Національний історико-культурний заповідник 

“Гетьманська столиця”, Культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький 

Арсенал”, Національний заповідник “Хортиця”, Державна національно-культурна програма 

“Золота підкова Черкащини”. Проте в Україні не в повній мірі використовується історико-

культурна спадщина для формування спільної ідентичності, консолідації громадян різних 

регіонів, формування позитивного іміджу держави. 

Розвиток культурного туризму в Україні повинен розглядатися як невід’ємний елемент 

стратегії розвитку культури міста. Рівень активності місцевого населення в споживанні 

культурних благ, в тому числі, пов’язаних з туристичною активністю, є важливим фактором, 

що визначає туристичну привабливість місцевості. Ефективний менеджмент в сфері культур-

ного туризму має сприяти зростанню споживання культурних благ не тільки серед туристів, 

але і серед місцевих жителів. Саме мешканці міста формують враження від культури і 

самобутності міста, створюють його атмосферу. Зростання зацікавленості місцевого населення 

в споживанні культурних благ, є необхідною умовою розвитку всієї інфраструктури культур-

ного туризму. Одним з інструментів стимулювання розвитку культурного туризму в Україні і 

формування загальнонаціональної ідентичності можуть стати державні програми: Програма 

розвитку краєзнавства на період до 2025 року, Стратегія розвитку туризму і курортів на 2016-

2020 роки та власні програми обласних, районних та міських державних адміністрацій. Проте, 

у довгострокових програмах і стратегіях не надається належної уваги розвитку культурного 

туризму як чинника сталого регіонального розвитку через відродження пам’яток історії та 

культури, традиційної народної культури, народних промислів та ремесл. 
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Культурний туризм слід розвивати в Україні як складову використання національної 

культурної спадщини та розглядати як один з основних засобів пізнання власної країни, 

формування гордості за її культурні надбання та розвитку міжнародного співробітництва із 

застосуванням досвіду підтримки культурного туризму в європейських країнах, цілому. 
 

Список використаних джерел 

1. Іnternatіonal Conventіon to Safeguard Іntangіble Cultural Herіtage: UNESCO’s General Conference. 32nd 

Sessіon. – Parіs, 29 September – 17 October 2003. 

2. Кузьмук О. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності [Електронний 

ресурс] / О. Кузьмук. – Режим доступу : // http://tourlib.net/statti_ukr/kuzmuk.htm. 

 

 

Семак Б. Д. 

 д.т.н., професор 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ТОВАРОЗНАВСТВА: ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ЙОГО 

ПІДГОТОВКИ 

 

Як відомо, зміна в освітніх нормативних документах звичного для наукової громадсь-

кості терміну “кандидат наук” на “доктор філософії”, як це прийнято в європейських країнах, 

обумовила появу дискусійних питань, які вимагають певних пояснень і уточнень. Чи мова йде 

тільки про зміну самої назви, чи підсилення змісту філософської підготовки аспірантів? І, 

нарешті, яку користь науці чи практиці дає така зміна. Все це слід пояснити чи обґрунтувати. 

Для прикладу розглянемо освітньо-наукову програму підготовки в аспірантурі сучас-

ного здобувача доктора філософії із спеціальності 182  “Технологія легкої промисловості”. 

Як відомо, названа освітньо-наукова програма згідно з вимогами Постанови Кабінету 

Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року “Про затвердження порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)” включає наступні чотири складові: 

- здобуття глибоких знань із технології виробництва оцінки асортименту, властивостей, 

якості та безпечності товарів легкої промисловості, які гарантують здобувачеві можливість 

виконувати дисертаційну роботу та педагогічне навантаження в навчальному процесі із даної 

спеціальності; 

- оволодіння необхідними філософськими компетентностями, спрямованими на 

формування наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; 

- набуття необхідних умінь і навичок дослідницької роботи, зокрема із дослідження 

оптимальності структур асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності різних за 

призначенням товарів вітчизняної легкої промисловості; 

- набуття необхідних компетентностей із іноземної мови, необхідних для виконання 

дисертаційної роботи та презентації її результатів. 

Як бачимо, дана освітньо-наукова програма підготовки аспірантів спеціальності 182 

нічим суттєво не відрізняється від традиційної освітньо-наукової програми підготовки 

кандидатів технічних наук, наприклад, із текстильного товарознавства, яка в Україні була 

найбільш поширеною і популярною. 

Таким чином, зміна назви кандидата технічних наук із текстильного товарознавства на 

доктора філософії із цієї спеціальності по сутті не змінює змісту цієї підготовки. А тому в 

нинішніх умовах розвитку товарознавства як наукової дисципліни основна увага повинна 

акцентуватись не на зміні назви наукового ступеня аспірантів даного профілю, а на рівень їх 

професійної придатності виконувати проблемні завдання, які стоять нині перед легкою 

промисловістю та торгівлею України. 

http://tourlib.net/statti_ukr/kuzmuk.htm
http://tourlib.net/statti_ukr/kuzmuk.htm
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Обмежимось тільки постановкою та переліком тих проблемних завдань, які стоять 

сьогодні та у ближчі роки перед докторами філософії у галузі текстильного товарознавства 

та матеріалознавства товарів легкої промисловості, акцентуючи основну увагу на пошуку 

шляхів їх вирішення. 

Першочергову увагу, на нашу думку, слід приділити вирішенню тих завдань, які спри-

яють виходу вітчизняної легкої промисловості із затяжної економічної кризи, а також суттє-

вому підвищенню рівня конкуренто-спроможності продукції легкої промисловості на віт-

чизняному та зарубіжних ринках. Не менш важливе значення має розширення асортименту 

та збільшення обсягів виробництва нових видів товарів легкої промисловості, отриманих за 

новітніми ресурсозберігаючими, енергоощадними, екологоорієнтованими, НБІК та іншими 

технологіями, які в останні роки широко застосовуються у зарубіжній легкій промисловості. 

Сучасна тематика та професійна спрямованість дисертаційних робіт аспірантів 

спеціальності 182 повинна бути тісно пов’язана з завданнями, які стоять перед вітчизняною 

легкою промисловістю щодо реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС. Угоди про зону 

вільної торгівлі із ЄС, Угоди про СОТ та іншими. 

Значну увагу в практиці досліджень асортименту, властивостей, рівня якості та без-

печності товарів легкої промисловості слід приділити ефектам, досягнутим при імпле-

ментації вимог європейських і міжнародних стандартів замість застарілих стандартів СНД та 

виявлення, наскільки це сприятиме підвищенню експортного потенціалу продукції підпри-

ємств вітчизняної текстильної промисловості. 

З метою реалізації перерахованих напрямків досліджень аспіранти  спеціальності 182 

повинні володіти сучасними комп’ютерними технологіями, використання яких дозволять 

виявити закономірності розвитку асортименту та властивостей, формування якості та 

безпечності різних за призначенням видів товарів легкої промисловості. 

Резюмуючи наведену інформацію, мною – гарантом якості підготовки аспірантів спе-

ціальності 182 в ЛТЕУ сформульовані такі основні гарантії цієї підготовки: 

- дотримання встановленої кількості кредитів у навчальних планах підготовки здобу-

вачів доктора філософії із спеціальності 182, запланованих для їх професійної та гумані-

тарної підготовки; 

- обґрунтування вибору профільних дисциплін і бюджету часу на їх вивчення в 

навчальному плані підготовки докторів філософії із названої спеціальності; 

- забезпечення необхідного теоретичного і практичного рівня обраної дисертаційної 

роботи та її професійної спрямованості; 

- своєчасне завершення дисертаційної роботи та її представлення до захисту; 

- впровадження результатів дисертаційної роботи в практику вітчизняної легкої про-

мисловості; 

- широке використання принципів компетентнісного підходу при контекстному вив-

ченні аспірантами спеціальності 182 профілюючих дисциплін, передбачених освітньо-нау-

ковою програмою. 
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ІННОВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

 

У контексті сучасного економічного розвитку України все більшого значення набуває 

підвищення господарської активності у регіонах, подолання кризових тенденцій, інтеграційних 

процесів в національну і світову економіку, а також реалізація потенціалу довгострокового 

зростання.  
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Пріоритетний розвиток туристичної індустрії, випереджаючий інші галузі і сфери 

економіки має важливе значення в процесі диверсифікації національної та регіональної 

економіки і має стратегічну необхідність пріоритетного розвитку саме індустрії туризму. 

В умовах економічних змін туристична індустрія стикається з багатьма проблемами, 

зокрема: 1) невизначеністю ринкової ситуації; 2) жорсткою конкуренцією у цій галузі; 

3) недостатністю фінансових ресурсів; 4) сезонною нестабільністю попиту на туристичні 

послуги. Як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі успішність розвитку 

індустрії туризму визначається перш за все збалансованістю різних напрямків її розвитку. 

При цьому важлива роль належить інфраструктурі, яку для туристичної галузі складають 

комунікації, транспортні послуги, інженерні споруди, дороги, суміжні підприємства, що 

забезпечують доступ туристів до туристичних ресурсів, їх належне використання у цілях 

туризму, а також підтримання життєдіяльності підприємств зазначеної індустрії [3].  

Ефективне управління туристичною індустрією має базуватися на використанні основ-

них складових,на перманентній інформаційній комунікації, урядовій підтримці, еколого-

економічній безпеці, адекватних маркетингових технологіях та інноваційних підходах [1]. 

Зокрема, комунікативний фактор має забезпечувати достовірність та прозорість інформації. 

Він має реалізовуватись через активне залучення засобів масової інформації до процесу 

висвітлення проблем та вжитих заходів, відсутність спекуляцій на тему кризи, активне 

використання мережі Інтернет для відображення подій тощо. 

Поточні події переформовують фінансовий та індустріальний світ, роль інституцій та 

урядів. Туристична індустрія має шанс використати часи економічної невизначеності для 

підвищення співпраці між всіма гравцями ринку, а також ініціювати інноваційне партнерство 

між різними галузями та створити нові бізнесові напрями [2]. 

Інноваційний підхід до вирішення проблемних питань дає можливість гідно витримати 

економічний спад. Нові та прибуткові партнерства можуть підтримувати туризм через ство-

рення нових цікавих та привабливих товарів та послуг. Це може бути посилення партнерства 

між аеропортами, транспортною системою та готелями. В транспортній інфраструктурі мож-

ливо налагодити виробництво біопалива з водоростей та ріпаку, створити масову трансферну 

модель від аеропорту до центра міста. Вона може розширити свою діяльність, здійснюючи 

переміщення людей та товарів без акцентування на виді транспорту. Такий підхід вимагає 

інноваційних альянсів з іншими транспортними компаніями для забезпечення послуг від 

«дверей до дверей». Така співпраця вже формується між галузями в туристичному. Готель-

ний сектор може активно використовувати технології відновлюваних джерел енергії та 

покращання енергетичного збереження будівель. В Індії за спільною ініціативою Конфе-

дерації індустрій Індії та Інституту світових ресурсів було створено нове венчурне підпри-

ємство для інвестицій в екотуристичний бізнес, екологічні будівельні матеріали, переробку 

сміття та відновлення енергії. Існує багато можливостей для співпраці на інноваційній основі 

для подолання існуючих проблем. 

Необхідно зазначити, що якщо при формуванні інноваційної стратегії розвитку 

туристичної індустрії України не враховувати вищевказані складові управління, це призведе 

до: переорієнтації внутрішніх туристів на зовнішній ринок; підвищення техногенного наван-

таження на екосистеми туристичних регіонів країни, що пов’язано зі збільшенням побу-

тового та промислового забруднення територій, вирубкою лісів, збільшенням транспортних 

витрат; скороченням обсягів інвестицій через недостатньо розвинуту транспортну, інже-

нерну та енергетичну інфраструктури; погіршення стану пляжних територій, їх невід-

повідність міжнародним стандартам. 

Отже, на нашу думку, для ефективного управління туристичною індустрією доцільно 

використовувати наступні інструменти: пропозиції обласних адміністрацій потенційним 

інвесторам розміщувати на їх території готельні, торговельно-розважальні та інші комп-

лекси, що сприятимуть розвитку туризму; розробку інвестиційних проектів, які пропону-

ватимуться на офіційних сайтах, в паспортах інвестиційних проектів, в презентаційних 
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книгах і буклетах, в ілюстративних матеріалах для учасників міжнародних та українських 

інвестиційних форумів; щорічну участь делегацій з регіонів з розвинутою туристичною 

інфраструктурою в міжнародних інвестиційних форумах і туристичних виставках; розвиток 

системи підтримки громадського правопорядку, попередження сутичок на національному та 

релігійному підґрунті, терористичних актів; створення образів регіонів як місць, приваб-

ливих для бізнесу, туристів та населення. Інструментами формування та зміни уявлень про 

регіони можуть бути інтерв’ю з головами адміністрацій по телебаченню та у провідних 

журналах, реклама міст регіону на зовнішніх щитах повз автомобільні дороги, сувенірна 

продукція з назвами міст тощо. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

ЗГІДНО ЕКОНОМІКОЦЕНТРИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕКРЕАЛОГІЇ 

 

У проекті Стратегії розвитку туризму і курортів на 2016-2020 рр. зазначено, що 

провідні держави світу усвідомлюють економічну роль туризму, адже він сприяє зростанню 

зайнятості, диверсифікації бізнесу, розвитку дотичних приблизно 50 галузей, підвищує 

інноваційність національного господарства, а також є одним із чинників реалізації 

зовнішньої політики держави [1]. 

Згідно економіко центричної концепції рекреалогії пріоритетним вектором стратегії є 

створення системних та комплексних передумов для розвитку туризму та курортів в для 

прискорення економічного зростання країни. 

Відповідно основними завданнями для України є: підтримка створення та модернізації 

туристичної інфраструктури; ефективне використання наявного туристичного потенціалу; 

створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту, забезпечення на 

цій основі сприятливих умов для зростання кількості закордонних туристів і рекреантів. 

Реалізувати повністю ці амбітні завдання можна лише на основі інтегрованого підходу 

до формування і реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, який перед-

бачатиме поєднання галузевих, територіальних, секторальних аспектів. 

Так, країни Карпатського регіону ухвалили стратегію розвитку туризму [2]. Українські 

Карпати мають великий потенціал для розвитку туризму та є однією з найбільш конку-

рентоспроможних дестинацій рекреації в Європі. Сталий розвиток туризму в Карпатах пови-

нен супроводжуватись бережливим використанням природних ресурсів, активною співпра-

цею громадськості, органів місцевої влади та бізнесу, а також створенням безпечних умов 

для туристів. 

Стратегія не є автономним планом дій та заходів щодо оцінки та сталого використання 

визначних природних та історико-культурних ресурсів з метою розвитку туризму, а є 

складовою частиною комплексних дій та зусиль Сторін Рамкової конвенції про охорону та 

сталий розвиток Карпат.  
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У руслі цього документу у 2016 р. ухвалено постанову ВР [3], згідно якої рекомен-

довано розробити Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 4 роки 

та забезпечити фінансування включених до неї заходів і проектів, а також забезпечити 

підтримку діяльності української частини єврорегіонів у рамках цієї програми; вжити заходів 

щодо інтенсифікації участі регіонів України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіо-

ну, у тому числі поширення сфери дії проектів на Львівську, Тернопільську, Хмельницьку і 

Вінницьку області на лівобережжі річки Дністер; розвивати транскордонне співробітництво 

за пріоритетом XI Стратегії ЄС для Дунайського регіону [2], зокрема вжити заходів щодо: 

будівництва нових міжнародних пунктів пропуску на українсько-польській ділянці держав-

ного кордону. 

Щорічно у Львові проходить Міжнародний економічний форум з питань розвитку при-

кордонного співробітництва за участі керівників урядів прикордонних держав, представників 

регіональної влади та підприємці; відбуваються міжнародні виставки та ярмарки. Львівська 

область є активним учасником міжрегіональної асоціації “Карпатський Єврорегіон”, що діє 

за принципами: 

1. Партнерство, тобто характер стратегічного розвитку формується за результатами 

різних консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також на обґрунтовані очіку-

вання громади від владних структур. До участі в ухваленні рішень і розробці стратегічних 

цілей залучають представників влади, наукових установ, асоціацій підприємців, торгівельних 

палат, підприємств та громадянського суспільства. 

Спільна участь представників влади та приватного сектору забезпечує широкий 

соціальний консенсус, а також підтримку громадськості. Усі заходи розроблялися у спосіб, 

захищений від надмірного впливу учасників процесу розвитку. 

2. Життєздатність, тобто збалансованість та послідовність цілей та заходів розвитку 

порівняльних переваг та для виявлення синергії, визначених за результатами SWOT-аналізу. 

3. Інтеграція за двома напрямками: інтеграція спільних місцевих потреб на регіо-

нальному рівні; інтеграція шляхом зосередження на сумісності та синергії заходів через бага-

томірний план розвитку пріоритетних секторів, що сприяє усуненню конфліктів та нега-

тивних впливів. 

4. Інновація – застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів, і стосується, 

головним чином, запропонованого підходу та як найефективнішого використання ресурсів. 

5. Ієрархія планів, тобто стратегічні плани вищого рівня мають більш загальний 

характер і закладають підвалини для визначення конкретних заходів на нижчих рівнях. 

6. Інституційна послідовність, тобто робота над проектом стратегії базується на 

результатах, досягнутих при розробці попередніх стратегічних документів. 

7. Субсидіарність, – визначення стратегічних заходів, починаючи з первинного рівня 

на основі потреб місцевих громад, здійснювалось із використанням ресурсів регіонального 

розвитку. 

В останні роки на Львівщині відбуваються позитивні зміни, закріплюються тенденції 

економічного зростання, підвищується конкурентоспроможність економіки. За темпами 

приросту обсягів продукції промисловості область посідає 3місце в Україні, також входить у 

трійку лідерів за чисельністю закордонних туристів. Рекреаційний потенціал є потужним. 

Центральна частина міста оголошена історико-архітектурним заповідником і внесена до 

Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Значну частину області займають 

“Карпати” де розташовано чотири гірськолижних курорти: Славськ, Тисовець, Розлуч, 

Турка, понад 4тис. пам’яток культурної спадщини України (зокрема, замкові фортифікації), 

розташовано національні природні парки “Сколівські Бескиди” та “Яворівський”, природний 

заповідник “Розточчя”, державні історико-архітектурні заповідники “Княжий Белз”, 

“Жовківський”, “Тустань”. Регіон багатий унікальними родовищами мінеральних вод (понад 

200 джерел) та грязей з лікувальними властивостями, на базі яких функціонують курорти. В 

області нараховується близько 130 санаторно-курортних та інших закладів оздоровлення. 



 

69 

 

Таким чином, Львівщина має значний потенціал для інтенсивного розвитку турис-

тично-рекреаційної сфери. Правове підґрунтя поступу рекреаційної діяльності ми оцінюємо 

на належному рівні. Організаційне забезпечення повинно розвиватися. Функціонування 

інфраструктури (зокрема, міжнародний аеропорт “Львів” ім. Д. Галицького, стадіон “Арена 

Львів”, готельне господарство) як перевага повинна бути використана у конкурсному відборі 

на проведення інтернаціональних мегаспортивних подій (чемпіонатів, олімпіад, фестивалів 

тощо). 

Львів має значний економічний та науково-технічний потенціал, розвинутий сектор 

інформаційно-комунікаційних технологій, до того ж, для населення властиві стійкі українсь-

кі традиції та морально-етичні цінності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ 

БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 
Найважливішими показниками конкурентної здатності харчових продуктів вважаються 

високі органолептичні показники та подовжений термін придатності. Під час зберігання 

борошняних кондитерських виробів відбуваються різні процеси. Однак, домінуючими проце-

сами під час товароруху слід вважати ті, які є критичними, що призводять до суттєвих і 

помітних змін якості продукції, зокрема окислювальні, мікробіологічні процеси, вологообмін 

та черствіння. Показники якості під час зберігання піддаються змінам у відповідності з 

кинетикою відповідних хімічних та біохімічних реакцій. При цьому якісь товару визначається 

рівнем найбільш лабільного показника його якості (іноді інтегральним показником низки 

лабільних характеристик). Забезпечивши високий вихідний рівень найбільш лабільних показ-

ників якості або сповільнення темпів їх зниження в процесі зберігання, можна суттєво впли-

вати на якість товарів і тривалість їх життєвого циклу. Критичні показники якості служать 

індикаторами процесів, які відбуваються в товарах під час зберігання.  

Теоретичні питання процесу черствіння досліджувались багатьма вченими. З одного 

боку, воно зумовлено втратою вологи під час зберігання, а з іншого – це результат складних 

фізико-хімічних, колоїдних та біохімічних процесів, пов’язаних зі зміною властивостей 

основних біополімерів борошна (крохмалю та білка), що формують структуру виробів. 

Низкою досліджень встановлено, що сповільненню процесу черствіння і поліпшенню 

якісних характеристик виробів сприяє постадійний контроль технологічного процесу для вияв-

лення критичних точок, які впливають на якість готового продукту, використання рослинних 

жирів, інвертного сиропу, включення в рецептуру патоки, меду, заварювання борошна, 

глазурування поверхні виробів, фасування в полімерні пакувальні матеріали.   

Термін придатності харчових продуктів залежить суттєво від показника активності води, 

пропорційного рівноважній відносній вологості, за якої виріб не поглинає і не віддає вологу в 

атмосферу. Для таких виробів необхідно застосовувати технологічні прийоми, які дозволяють 

змінювати показник активності води, утримувати вологу у “зв’язаному” стані. До речовин, які 
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знижують активність води, відносять високооцукрену крохмальну патоку з підвищеним 

вмістом глюкози, вологоутримувальні добавки.  

Доведено, що у виробах з використанням житнього солодового екстракту і ферментного 

препарату Новаміл 1500 МГ процес черствіння значно сповільнюється. Підвищення кількості 

мальтози, фруктози, глюкози і сахарози в складі солодового екстракту сприяє підвищенню 

кількості редукувальних речовин, що збільшує вологоутримувальну здатність тіста і призво-

дить до сповільнення черствіння виробів у процесі зберігання. В результаті досліджень також 

встановлено позитивний вплив екстракту на якісні показники виробів. Ефективними волого-

утримувальними агентами є гліцерин, сорбіт, низькоетерифіковані пектини, харчові волокна. 

Завдяки своїй гігроскопічності вологоутримувальний агент зв’язує воду, яка є в продукті, і тим 

самим запобігає або суттєво сповільнює її випаровування в атмосферу і знижує активність 

води. Рекомендується також застосовувати овочеву пектинвмісну сировину.  

Науковцями розроблений спосіб сповільнення черствіння бісквітів шляхом застосування 

харчових волокон. Доведено позитивний вплив на збереження свіжості пшеничного хліба 

додавання сиропу конюшини, оскільки внаслідок сповільнення процесу ретроградації крох-

малю волога зв’язується адсорбційно і повільніше втрачається в процесі зберігання.  

Експериментально встановлено, що заварювання частини борошна з додаванням ячмінного 

солодового борошна сприяє сповільненню процесу ретроградації крохмалю у випечених виробах. 

Збільшення вмісту редукувальних речовин у готових виробах значно сповільнює процеси втрати 

вологи і, відповідно, зменшення маси готових виробів під час зберігання.  

Досліджень форм зв’язку вологи з компонентами у борошняних кондитерських виробах 

проведено недостатньо, а в кексах − вони практично відсутні. Особливо важливе значення має 

вивчення цього аспекту саме в нових виробах із вмістом інноваційних інгредієнтів. Модельний 

зразок кексу № 1 містить по 15,1 % кукурудзяного борошна і молочної сироватки, 0,5 % 

порошку квітів липи серцелистої та 1,3 % порошку квіткового пилку, 8,0 % гарбузової олії, а 

начинка його – мед натуральний 90 % з квітковим пилком 10 %. Модельний зразок кексу № 2 

– 10,0 % вівсяного борошна, 15,0 % молочної сироватки, 0,5 % порошку м’яти перцевої, 4,0 % 

квасолевого порошку та 1,0 % порошку прополісу, а начинка – мед натуральний з прополісом 

у співвідношенні 90 % : 10 % відповідно.   
Методом термогравіметрії вивчено вплив таких інгредієнтів на форми зв’язку вологи в 

модельних зразках кексів у порівнянні з контрольним. У результаті аналізу кривих зміни 

температури (ТА), маси зразка (TG), а також їх похідних (DТА, DТG), були визначені 

температурні діапазони з різним темпом видалення вологи, тобто міцністю її зв’язку із 

зразком (рис. 1).  
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Рис. 1. Дериватограма контрольного (“Столичний” − а)  

та модельних зразків кексів (№ 1 − б і № 2 − в) 
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Встановлено, що досліджувані інгредієнти обумовлюють зміну кількісного співвідношення 

форм зв’язків водної фази в структурі збагачених кексів. У контрольному зразку кексу вміст міцно 

зв’язаної вологи становить 37,0 %, а в модельних зразках № 1 і № 2 відповідно 54,4 та 52,9 %.  

Таким чином, аналіз дериватограм традиційного і нових модельних кексів дає підстави 

зробити висновок, що використані природні інноваційні інгредієнти завдяки вмісту 

гідрофільних та вологоутримувальних речовин сприяють зростанню вмісту міцно зв’язаної 

вологи на 15,9-17,4 % та сповільненню її втрати. Зростання кількості зв’язаної вологи в 

збагачених кексах пов’язано зі здатністю частинок порошкоподібних добавок і апіпродуктів 

завдяки вмісту харчових волокон та гігроскопічним властивостям адсорбувати та утримувати 

вільну вологу при відновленні. Це дає змогу подовжити збереженість виробів із 

використаними інноваційними інгредієнтами.  

 

 

Ємченко І. В. 

д.т.н., професор 

Львівський торговельно-економічний університет 

  

ТЕСТУВАННЯ ТОВАРІВ ЯК МЕХАНІЗМ ЇХ БЕЗПЕЧНОСТІ 

 

Глобалізація світового споживчого ринку, інтенсивне розповсюдження товарів на внут-

рішніх ринках різних країн – легальне або нелегальне – об’єднує споживачів європейського і 

світового співтовариства щодо захисту від небезпечної продукції з метою реалізації права 

людини на безпечне споживання товарів. 

В Україні проблеми якості та безпечності і всі питання, пов’язані із створенням 

загальнодержавної системи управління якістю, сьогодні набувають надзвичайної актуаль-

ності. Економічне відродження України немислимо без створення умов, що забезпечують 

високу якість і безпечність товарів, зростання їх конкурентоспроможності, захист прав 

споживачів на внутрішньому і світовому ринках. 

Постійне насичення ринку харчовими продуктами і непродовольчими товарами вітчиз-

няного і іноземного виробництва впливає на вимоги, що ставляться споживачами до якості і 

асортименту виробів. 

Забезпечення населення товарами високої якості, що відповідають його запитам,  одне 

з важливіших завдань, які сьогодні стоять перед промисловістю і торговими організаціями. 

Адже споживчий ринок України стає все ризикованішим та небезпечнішим для громади 

споживачів. Ринок перенасичений недоброякісною продукцією, а недобросовісний бізнес 

ігнорує права та інтереси споживачів, використовуючи бездіяльність відповідних органів 

влади.  

В різних країнах світу повідомлення про інциденти, пов’язані з безпечністю харчових 

продуктів, з’являються щотижня. Ці інциденти виникають на будь-якій ділянці виробничого 

циклу і можуть мати серйозні наслідки для виробників харчових продуктів через дуже 

високу чутливість споживачів, увагу мас-медіа до зазначених проблем і сучасні методи 

інформованості та темпи поширення інформації. 

Ситуація із потраплянням на ринок нехарчової продукції товарів сумнівної якості, 

переважно китайського походження, теж залишається невтішною. Особливо небезпечними є 

товари призначені для дітей. Сумна статистика у сфері охорони здоров’я тісно пов’язана з 

наслідками незадовільного стану на ринку товарів за відсутністю гарантій безпечного спожи-

вання [1]. 

Значну роль у вирішенні цього завдання може і повинна відігравати споживчі 

випробування товарів, оскільки відомо, що дійсна якість і безпечність продукції вияв-

ляється лише у споживанні, отже і оцінити її можна за допомогою тестувань товарів. 
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Всесвітньо відомі високі стандарти споживання в країнах Європейського Союзу із 

реальною, а не задекларованою, увагою влади до потреб споживачів, суворою відпові-

дальністю виробників і продавців за безпечність продукції, вивченням рівня задоволеності 

споживачів та широким висвітленням результатів проведених заходів. Міжнародна орга-

нізація споживчих досліджень та випробувань (ICRT) є єдиною незалежною організацією з 

вивчення споживчого попиту і тестування. ICRT, будучи глобальним консорціумом, про-

суває практику порівняльних тестувань, розвиває співдружність у цій сфері та координує 

діяльність 50 організації споживачів із 46 країн світу, зокрема України. Практика проведення 

порівняльних тестувань товарів в європейських країнах пов’язана з інформуванням спожи-

вачів і нараховує декілька десятиліть. 55 річний досвід має Асоціація споживачів Велико-

британії і журнал Which? із публікаціями тестів товарів і послуг для споживачів, а журналом 

TEST німецького Інститут STIFTUNG WARENTEST у 2014 р. відзначив своє 50-річчя. 

Завдяки системі порівняльного тестування товарів сформувалась скандинавська модель 

захисту споживачів, зокрема шведська. Для попередження споживачів про присутність або 

можливу появу на ринку продукції, що несе небезпеки або ризики при її вживанні (або 

використанні), в країнах Євросоюзу існує так звана система RAPEX. Таким чином, система 

оперативного сповіщення споживачів робить інформацію доступною для споживачів всіх 

країн, в її просування на ринку має бути вчасно зупинене. 

 Значний досвід кожної європейської країни у сфері інформування споживачів про 

якість і безпечність товарів через систему порівняльних тестувань є унікальним і корисним 

для України. 

Законодавчою базою для здійснення незалежного тестування товарів в Україні є стаття 

25 Закону України “Про захист прав споживачів”, яка проголошує право громадських 

об’єднань споживачів вивчати споживні властивості продукції, проводити випробування 

продукції та інформувати споживачів [2]. Порівняльні тестування товарів та інформування 

споживачів в Україні у журналі “Довідник споживача” займається Науково-дослідний центр 

незалежних споживчих експертиз “ТЕСТ” (НДЦНСЕ “ТЕСТ”), який є членом таких відомих 

організацій, як ICRT і Міжнародної конфедерації товариств споживачів. 

Всеукраїнська федерація споживачів “ПУЛЬС” (ВФС “ПУЛЬС”) створена у 2010 р. 

основною місією вважає просування інтересів споживчої спільноти, рівного доступу всіх 

споживачів до доброякісних та безпечних товарів. ВФС “ПУЛЬС” підготувала Концепцію 

державної політики у сфері захисту прав споживачів на період 2017-2020 років із враху-

ванням відповідних пропозицій інших неурядових організацій споживачів. Одним із клю-

чових моментів цієї Концепції є наближення рівня вітчизняних стандартів життя та спо-

живання до визнаних в ЄС. 

Курс обраний Україною на євроінтеграцію зобов’язав проводити реформи в різних 

галузях суспільства, які були визначені Указом Президента України у стратегії сталого 

розвитку “Україна-2020” [3]. Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стан-

дартів життя та вихід України на провідні позиції у світі за пріоритетними векторами євро-

інтеграції, зокрема вектором безпеки  забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян. Особлива увага приділяється безпечності життя та здоров’я людини, що немож-

ливо без безпечного стану довкілля, доступу до якісної питної води, безпечних харчових 

продуктів та промислових товарів. Стратегія передбачає в рамках чотирьох векторів 

євроінтеграції 62 реформи та програми розвитку держави. Серед них слід зазначити реформи 

у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів та реформи у сфері захисту 

прав споживачів. 

Ратифікація Угоди між Україною та ЄС дала інструмент для економічних та соціальних 

перетворень в нашій державі, зокрема в галузі реформування споживчої політики України. 

Виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС дає можливість Україні у  
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подальшому стати повноцінним членом в Європейському Союзі, де “королем ринку є 

споживач”, а механізмом попередження про безпечність товарів стає інформування спо-

живачів через незалежне порівняльне тестування товарів.  
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АНТІН ГЛАДИШОВСЬКИЙ, ВІДОМИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ТА 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ДІЯЧ ГАЛИЧИНИ, – ВИПУСКНИК ТОРГОВЕЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ У ЛЬВОВІ 

 

Антін Гладишовський народився 22 травня 1866 р. в м. Тернополі. Батько Антона 

Омелян Гладишовський, старший повітовий лікар у Тернополі, лицар ордена цісаря Франца 

Йосифа. У 1898 р. обраний послом до Галицького крайового сейму. При цьому переміг на 

виборах Івана Франка, хоча вважався технічним кандидатом. Є твердження, що йому допо-

магали польські політичні кола, які не хотіли бачити І. Франка в сеймі. За спогадами Іванни 

Блажкевич, 7-класник Антін запитав батька, чи знає він, що свою кандидатуру висуває проти 

великої людини, якою був І. Франко. Інший сучасник тих подій Яцко Остапчук стверджував, 

що на виборах од Галицького сейму насправді переміг І. Франко, однак після тривалої паузи 

оголосили, що з перевагою в 4 голоси послом став О. Гладишовський. Його підтримали не 

тільки поляки, а й майже усе греко-католицьке духовенство. Газета “Громадський голос” 

повідомляла, що у жовтні 1898 р. у Тернопільському суді розглядався позов щодо побиття 

І. Франком селянина Михайла Підгайного, який насправді був наклепом. Останній згодом 

заявив, що “мав відкричати своє, бо дістав від Гладишовського 30 зл. р.”. 

А. Гладишовський закінчив Цісарсько-Королівську гімназію в Тернополі, продовжив 

навчання на правничому факультеті Віденського університету, згодом отримав економічну 

освіту в Торговельній академії у Львові. З 1912 по 1923 рік обіймав посаду директора 

Крайового союзу кредитового у Львові, був членом спостережної ради Ревізійного союзу 

українських кооперативів. Брав активну участь в роботі Крайового союзу господарсько-

торговельних спілок, товариства “Сільський господар”, видавничої спілки “Діло”. 

2 лютого 1914 року А. Гладишовського було обрано головою Українського педаго-

гічного товариства, яке з 1926 року прибрало назву “Рідна школа”. Його організаторський 

хист, економічна обізнаність у поточних проблемах стали вкрай корисними для діяльності 

УПТ. 

Проведений під його керівництвом комплекс заходів організаційного, науково-

педагогічного фінансово-економічного характеру суттєво підвищило авторитет Товариства, 

еволюційний поступ якого був призупинений воєнно-політичними подіями 1914-1919 років. 

У післявоєнний період стало необхідно відновити зруйновану в добу воєнного 

лихоліття організаційну структуру, відбудувати матеріальну базу, виробити стратегію і 

тактику діяльності в нових суспільно-політичних умовах. 

За короткий термін не тільки були відшкодовані втрати в царині приватного 

шкільництва, а й суттєво розширена мережа рідномовних навчальних закладів. У 1922-1923 

навчальному році під опікою УПТ перебувало 27 народних шкіл, у тому числі 8 у Львові та 

його передмісті. Приватні українські гімназії функціонували у Городку, Дрогобичі, Золочеві, 

Коломиї, Рогатині, Станіславові. Тернополі, Чорткові та Яворові. 

Педагогічне товариство “Рідна школа” поряд із Просвітою перетворилося на масове 

громадське об’єднання Галичини. Завдяки ентузіазму Антона Гладишовського та інших 

рідношкільних діячів в українському суспільстві утверджувалося бачення національної 

школи одного з вирішальних факторів збереження національної окремішності та проти-

стояння наступу урядових структур. 
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Помер А. Гладишовський у Львові 12 жовтня 1923 р. на 42 році життя. Парастас за 

померлим відправили в каплиці Боїмів, поминальне богослужіння – в соборі святого Юра. 

Похований на Личаківському цвинтарі (поле № 5, могила № 3). 

Часопис “Діло” помістив некролог (1923 р., Ч. 156, 14.10), в якому зазначено: “Не стало 

між нами людини, на якій в критичному моменті історії Галицької України спиралася така 

важка будівля: Рідна школа! Антін Гладишовський, хоча сам не педагог, але відчував велику 

значимість “Рідної школи” і з молодих років цікавився справами шкільництва”. 
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Інтенсивні глобалізаційні процеси, процеси регіональної інтеграції, що відбуваються 

протягом останніх десятиліть, викликають багато дискусій серед науковців різних галузей. 

Правовим проблемам глобалізації та її наслідкам присвячено численні наукові праці у галузі 

міжнародного права та теорії держави і права. Особливо актуальними для досліджень є такі 

аспекти глобалізації, як: глобальні трансформаційні перетворення у політичних, економіч-

них, соціальних та правових системах; транскордонні зміни міжнародних відносин; співвід-

ношення глобальних та національних стратегій розвитку; проблеми глобальних інфор-

маційних баз даних; міжнародна безпека та інші. Проте, значна кількість питань зали-

шаються недослідженими та суперечливими. Особливо це стосується теоретичних питань 

національної безпеки України у контексті глобалізації та євроінтеграції. 

Безпека є найбільшою потребою людини, за відсутності якої не може існувати ані сама 

людина, ані суспільство, ані держава. Питання безпеки  це питання виживання, успішного 

існування та взаємодії влади й суспільства. Необхідною умовою нормальної життєдіяльності 

будь-якого суспільства є суспільний порядок, від рівня якого залежить безпека людини. 

Недооцінка або ігнорування проблем безпеки на всіх рівнях соціальної організації приз-

водять не тільки до певних негативних наслідків, а й до падіння життєздатності, навіть до 

втрати окремих її складових елементів. 

Нинішній етап розвитку людської цивілізації характеризується тим, що сфера забез-

печення національної безпеки сучасної держави перебуває у стані стрімких та постійних змін 

і в ній переплітаються практично всі сторони життєдіяльності суспільства та функціонування 

держави. Цей стан має багато детермінант і потребує значної уваги та наукового аналізу. 
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Важливою особливістю міжнародної безпеки після закінчення епохи “холодної війни” є 

визнання принципу неподільності безпеки для всіх країн світу. А це, у свою чергу, вимагає 

від кожної держави розробки адекватних механізмів нейтралізації й уникнення загроз у 

межах їх можливостей та об’єднання з іншими державами для подолання загроз, які потре-

бують інтегрованих зусиль [1, 263].  

Забезпечення національної безпеки будь-якої країни як систематична цілеспрямована 

діяльність державних органів і структур громадянського суспільства щодо подолання не-

гативних тенденцій стосовно людини і громадянина, суспільства і держави та створення 

умов для їх належної життєдіяльності постійно перебуває під впливом різних факторів. Їх 

широкий спектр вимагає ґрунтовного наукового аналізу, виявлення впливу головних із них 

для своєчасного зміщення акцентів у загальнодержавній політиці забезпечення національної 

безпеки, постановки відповідних завдань перед провідними ланками системи забезпечення 

національної безпеки. 

З огляду на світові тенденції цілком природним було проголошення Україною з часу 

набуття незалежності курсу на інтеграцію до Європейського Союзу. Виходячи з положень 

чинного законодавства та теоретичних досліджень, інтеграція України до ЄС є одним із 

зовнішньополітичних механізмів забезпечення національної безпеки. Підвищений інтерес до 

цього напряму стимулюється ускладненням політико-правових умов розвитку українського 

суспільства, наростанням негативних явищ і процесів, які впливають на стан національної 

безпеки, та потребами практики у цій сфері, яка висуває нові, підвищені вимоги до теоретичної 

розробки правових проблем, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки.  

Розвиток сучасних геополітичних процесів тяжіє до стихійності. Сьогодні зміст зов-

нішньополітичної діяльності держави значно ускладнився, а світовий вплив все більше 

вимірюється кооперативним потенціалом та вмінням співпрацювати. Інтеграція у безпековій 

сфері має перспективи, через те що реально Україна може бути не лише споживачем без-

пеки, а й реальним вкладником. Це вимагає проведення постійного різноаспектного науко-

вого дослідження сучасних процесів і тенденцій у міжнародних відносинах та вітчизняному 

державотворенні [2, 244].  

Основними стратегічними напрямками таких досліджень повинно стати вивчення внут-

рішніх умов, які впливають на забезпечення національної безпеки, аналіз проблем націо-

нальної безпеки України в контексті збройного конфлікту на східному кордоні країни, су-

часного стану конституційно-правового регулювання національної безпеки через призму 

глобалізаційних процесів з необхідністю гармонізації національного законодавства до євро-

пейського права. 
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Ж. БОДРІЙЯР ПРО СИМУЛЯТИВНИЙ ХАРАКТЕР СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

Жан Бодрійяр (1929-2007) − французький філософ-постмодерніст, який закликав до 

радикального перегляду усталених поглядів на усі сфери людського буття, зокрема і на 

політико-правові відносини.   
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Аналізуючи політико-правові погляди Ж. Борійяра, частина дослідників виводить їх із 
ідеї Н. Мак’явеллі, мислителя період Відродження, вважаючи що в них теж, як і у Ж. Бодрійя-
ра, представлена боротьба за владу, звільнена від релігійних і міфологічних упереджень, як 
“чиста гра знаків, яка не обтяжує себе ніякою історичною чи соціальною “істиною”, але, 
навпаки, грає на її відсутності” [4, с. 499]. На наш погляд, такий підхід не є слушним.  
Н. Мак’явеллі навпаки, суб’єктивізує політико-правові відносини. Він вивільняє індивіда і 
грубо його кидає в потік історії. Дилеми стоять перед ним жорсткі: загинути самому, погубити 
інших, раціоналізувати оточуючий політичний хаос неморальними діями. Особистість таким 
чином змушена вступати в прямий розрахунок із зовнішнім світом без посередництва будь-
яких анонімних і всезагальних інстанцій [1, c.241]. Виходячи із такої ситуації, Н. Мак’явеллі вва-
жав, що люди постійно живуть в умовах боротьби і змагань, а це загрожує розгулом анархії, 
якщо її не стримувати силою, на яку спирається закон, в той же час влада правителя і будується 
на цій-таки постійній загрозі анархії і на тому, що захистити від неї може тільки влада сильного. 
Але цим же пояснюється й стабільність морально здорового суспільства, в якому супротивні 
інтереси урівноважуються. Зокрема, секрет стабільної влади стародавніх римлян Н. Мак’явеллі 
вбачав саме в суперництві патриціїв і плебеїв. Це воно породить, на думку Макіавеллі, ту 
незалежність і твердість характеру, на якій базувалася велич Римської імперії [6, c.314]. 

Відповідно, декларативний цинізм та імморалізм мак’явеллівської думки пов’язані не з 
нерозбірливістю у виборі засобів, на чому наголошують її не зовсім коректні інтерпретація: 
вона зосереджена на пошуку доречного співвідношення практики із результатом. У той час 
як Бодрійяр вважає, що чистий прояв політико-правових відносин в такому цинічно-
імморальному вияві найбільш їй властивий і може бути зіставлений радше з поняттям здо-
рового глузду як підґрунтя для такої стратегічної гри, але аж ніяк не з розумом [4, с. 500]. За 
такої оцінки сенсу думок Ж. Бодрійяра, доречніше звернутись до Ф. Ніцше, з його ідеєю 
“прагнення до влади”. “Незалежність – талан небагатьох, привілей сильних. А хто, нехай із 
найповнішим правом, однак не маючи реальної потреби, домагається незалежності, той 
доводить, що він, мабуть, не тільки сильний, а й сміливий до непогамовності. Він подається 
в лабіринт, він тисячократно помножує небезпеки, що їх і так готує нам життя, і не най-
менша з них та, котру ніхто не бачить навіч: де саме він заблукає, стане самотнім і де його 
розшматує якийсь печерний Мінотавр сумління” [5, с. 34].  

Тобто навіть Ніцше пропонує більш конструктивне розуміння політико-правових від-
носин. Він наголошує, що прагнення до влади має не тільки кількісний, але і якісний вимір. 
Він вважає, що в людині поєднуються матерія, глина, бруд, божевілля, хаос, а з іншого боку 
– творчість, творення, твердість, споглядальне божество. Перші якості притаманні простим 
людям, другі – шляхетним аристократам. Прагнення до влади в обраних є творчим, у 
трудящих – руйнівним. Перші є сіль землі, єдність і смисл, мета людського існування, щирі 
переможці за духом, за походженням, другі – матеріал для творчості. Уся людська історія 
являє собою боротьбу двох типів прагнення до влади – прагнення до влади сильних (панів) і 
прагнення до влади слабких (рабів). В усіх учинках слабких – песимізм, тяжіння до 
нівелювання, до рівності (рабська мораль). Будь-яке суспільство є лише підмостками, завдя-
ки яким аристократія піднімається нагору до вищих завдань, до необмеженого панування. 
Єдиним мірилом людської цінності визнається прагнення до влади. Тому головними атри-
бутами людини є її могутність, незаперечне право наказувати, панувати над усім і всіма. 
Мислитель прямо заявляє: “Однак чи не прийшли ми нині необхідності ще раз зважитися па 
поворот і радикальну зміну вартостей, і то завдяки новому самовизначенню й самозаглиб-
ленню людини; чи не пора ступити на поріг того періоду, який, удавшись до негативного 
визначення, варто було б назвати передусім позаморальним: адже, нині, вже принаймні в 
нас, аморалістів, ворушиться підозра, що власне в ненавмисності дії, в тому що їй бракує на-
міру, якраз і полягає її вирішальна вартість, і вся її зумисність, все, що в ній можна бачити, 
знати, “усвідомлювати”, це тільки оболонка, шкіра, котра, як і всяка шкіра, дещо виказує, 
одначе ще більше приховує? …. Подолання моралі, а в певному розумінні навіть самопо-
долання моралі – нехай це стане назвою того тривожного потаємного завдання, яке 
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поставили перед нами живі пробні камені душі – люди, наділені нині найвитонченішим і 
найчеснішим, а водночас і найуїдливішим сумлінням” [5, с. 37]. Такі думки є наближеними 
до ідей Ж. Бодрійяра, який наголошує, що сучасні гуманістичні гасла є своєрідним прикрит-
тям для заперечення спроможності індивіда приймати рішення і нести за них відповідаль-
ність, по суті зводячи людину до стану тварини. Та французький мислитель відкидає саму 
можливість творення суспільства базованому на певних принципах (навіть соціальної ієрар-
хії і кастовості), сутністно він схиляється до анархізму. Критикуючи ліберальну демократію, 
з її концептом толерантності, він вважає що надмірна опіка (достатньо слушно – І. В.) над 
людиною призводить, що вона потрапляє у систему координат визнання-дискримінації, 
включення-виключення, – демонструючи своєрідну глибокою зневагу, що криється у ній. 
“Толерантність, котрою він (індивід – І. В.) користується, належить до того ж самого по-

рядку, що й терпимість до тварин, про яку ми вже говорили,  це операція, за допомогою 
котрої соціальний лад заклинає і контролює свої нав’язливі манії” [3, с. 281]. 

Ж. Бодрійяр вважає “кінцем політики”, поява марксизму: починається ера повної гегемо-
нії соціального та економічного, і політико-правовим відносинам залишається лише бути дзер-
калом – відображенням соціального в царинах законодавства, інституційності та виконавчої 
влади. Таким чином, енергія політичного спрямована проти нього ж самого: його специфіки у 

чистому вигляді більше не існує. “(Влада  І. В.)може простягатися лише над наперед визна-
ченим світом, але яка не може нічого вдіяти з цією невизначеною повторюваністю симуляції, з 
цією туманністю в стані невагомості, котра більше не підкоряється законам тяжіння реального, 
владі, яка врешті-решт сама руйнується цьому просторі й стає симуляцією влади (від’єднаної 
від своїх цілей та завдань і приреченої на ефект влади та масову симуляцію)” [2, с. 35]. 

Ж. Бодрійяр переконує що зникає реальна спроможність владних інститутів контролювати 
функціонування суспільства, його соціальну природу. Зокрема, як приклад, він наводить відно-
шення до освіти: “Влада (або те, що займає її місце) вже не вірить в Університет. Насправді вона 
знає, що він – це лише зона розміщення та нагляду за цілою віковою категорією, тож їй немає 
діла до відбору – свою еліту вона відшукає в іншому місці або ж по-іншому. Дипломи нічого не 
варті : то чому вона мала б відмовлятися видавати їх, втім, вона готова видавати їх усім, тоді для 
чого ця провокаційна політика, якщо не для того , щоб конкретно спрямувати енергію на досяг-
нення фіктивної мети (відбір, робота, дипломи тощо), на мертве референційне, що загниває? ” [2, 
с. 213]. Провідною ідеєю для нього є переконаність у симулятивній природі усіх формальних 
демократичних процедур: виборів, референдумів, самого процесу голосування, через відсутність 
у них спроможності сутністно змінювати характер політико-правових відносин. Як індивід так і 
маса втратили суб’єктність. На думку мислителя безреферентний референдум передбачає те, що 
слід вважати істинним. Це не вибір, це ультиматум, а за таких умов свою специфіку втрачає 
сфера чинних державно-правових відносин. “Побічний зиск від ліквідації гуманістичних цін-
ностей полягає в розпаді репресивного апарату, що ґрунтувався на можливості “згідно із 
совістю” розрізняти добро і зло та судити й виносити вироки за цим критерієм” [3, с. 279].  

У розумінні Бодрійяра, цей єдиний актуальний референт – мовчазна більшість – є досить 
умовним, оскільки він не може уособлювати жодної репрезентації: маси не є референтом з тієї 
причини, що вже не належать порядку уявлення. Політичний референт отримав заміну в вигляді 
референдуму – питання передбачають відповіді. Отже, політичне на сучасному етапі цілковито 
узалежнене від механізмів симуляції. Відповідно логіка формування політичного цілком 
узалежнюється від феномену мовчазної більшості. Найпершим її парадоксом є те, що вона 
виступає водночас і об’єктом (виявляючись на перетині всіх хвиль інформаційного впливу), і 
суб’єктом симуляції, здатним на гіперсимуляцію, видозмінюючи всі симулятивні системи. 
Зворотним парадоксом маси є те, що вона не є ні суб’єктом, ані об’єктом, оскільки, з одного 
боку, вона не слугує носієм автономної свідомості, а з іншого – вона не піддається описові через 
систему відносин, структур, які би можна було охопити через які-небудь визначені індикатори 
[4, с. 500]. У то й же час, Ж. Бодрійяр, як думаючий дослідник, усвідомлює, що явище панування 
(домінування) не піддається повній корозії. Проблема полягає у тому як його відновити у чітко 
креслених формах, в умовах руйнування довіри до владних інститутів, продукованої нею 
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рішень, посилення впливу сумніву у доцільності самого її існування. У відповідності до 
свого підсвідомого (чи все ж усвідомлюваного? – І. В.) анархізму, пропонує наступний 
варіант вирішення проблеми: “Влада може інсценізувати своє власне вбивство, аби віднайти 
проблиск існування та легітимності” [2, с. 31]. Політико-правові відносини перетворююся у 
своєрідний спектакль, розіграний в умовах повсякденного життя перед спраглим до видовищ 
громадянином, – передвиборче дійство та телеігри – це в свідомості людей упродовж трива-
лого відрізку часу одне й те ж. “Руйнується й правосуддя: повсюдно позбавлений відпо-
відальності індивід щоразу лише виступає приводом для функціонування бюрократичних 
структур і вважає, що його повинен судити не суд, а ціле суспільство” [3, с. 279]. 

Залишається лише невичерпна можливість до симуляції: ми живемо в постійному відтво-

ренні ідеалів, фантазій, образів, мріянь, які вже присутні поруч із нами, які нам, у власній фа-

тальній непричетності, потрібно відроджувати знову та знову. “Єдина зброя влади, її єдина 

стратегія проти цього відступництва – це знову впорскувати повсюди реальне та реферанційне, 

це переконати нас у реальності соціального, у значущості економіки та доцільності вироб-

ництва. Для цього вона користується переважно мовою кризи, але також (чому б ні?) мовою 

бажання” [2, с. 35-36]. Як бачимо, кризу, у відповідності до класичної інтелектуальної тради-

ції, Ж. Бодрійяр, вважає чи не єдиним ефективним інструментом спроможним відвернути 

катастрофу людської цивілізації яка полягає на його думку, у втраті бажання до перетво-

рюючої діяльності, у зникненні суб’єктності. Викликана така ситуація сумнівами у достовір-

ності отримуваної інформації, у надійності техніки, власних знань, у спроможності вданих 

інститутів адекватно реагувати на породжені сучасними змінами цивілізаційні виклики.  

Ж. Бодрійяр ставить провокаційне питання: “Наприклад: було б цікаво побачити, чи репре-

сивний апарат не реагуватиме з більшою силою на симульоване озброєне пограбування, ніж на 

реальне? Адже останнє лише вносить безлад у порядок речей, право власності, тоді як інше 

зазіхає на сам принцип реальності. Порушення, насильство не такі серйозні, адже оспорюють 

лише поділ реального. Симуляція безконечно небезпечніша, бо дозволяє в будь-який момент 

зробити припущення, поза своїм предметом, що порядок і закон самі можуть-таки бути всього-

на-всього симуляцією” [2, с. 32]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що свої політико-правові ідеї Ж. Бодрійяр перш за все 

виводить із культурологічних засад, вважаючи що державно-правові інститути та відносини 

обумовлені евристичним потенціалом їх аналізу через призму категорії симуляції. Він вимагає 

переосмислити змістовні основи сучасної світоглядної кризи, обумовленої  занепадом “правої”, 

“лівої”, “ліберально” доктрин, не спроможних запропонувати конструктивні відповіді на розпад 

усталеної інтелектуальної традиції та політико-правової практики, що дає змогу критично 

переоцінити теоретизування та обґрунтування демократії, свободи та змістовного сенсу влади.  

Та власного вирішення проблем він не те що не пропонує, але радше схиляється до думки 

що воно неможливе, окрім як шляхом руйнування існуючих політико-правових, соціально-

економічних, духовно-культурних практик. І чи не найбільш ефективним на цьому шляху йому 

видається насильницьких інструментарій. 
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ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Психологія зосереджена на виявленні загальних закономірностей функціонування 

психіки людини. Її розвиток як самостійної галузі науки пов’язують із запровадженням 

специфічних експериментальних методів дослідження, розробка й застосування яких 

зумовлювались необхідністю розв’язання практичних завдань. Становлення психології як 

самостійної галузі почалося наприкінці XIX ст. у зв’язку з проблемами моделювання про-

цесу трудової діяльності людини та визначення сприятливих умов підвищення продуктив-

ності праці, що спонукало до виникнення професійної психології. 

Професійною вона стає через постановку й розв’язання конкретних практичних проб-

лем. XX ст. можна вважати століттям бурхливого розвитку психології, передусім її прак-

тичних галузей. Його початок ознаменувався виникненням експериментальної, педагогічної, 

диференціальної психології та психології праці. Кінець століття позначений бурхливим 

розвитком професійної психології, таких її напрямів, як психологія реклами, психологія 

управління, психологічна служба системи освіти, юридична психологія та багато інших.  

На даний час можна констатувати, що психологічна теорія та психологічний експери-

мент багато в чому завдячують своїм розвитком психологічній практиці. Традиційний для 

науки принцип раціональності був доповнений принципом ірраціональності (інтуїтивного, 

образного мислення), глибоко емоційною реакцією людини на суперечливий, нестабільний, 

хаотичний світ. 

Професійна психологія виконує подвійну функцію. З одного боку, вона активно спо-

живає наукові знання у вигляді психологічних законів, закономірностей, теорій та гіпотез, у 

вигляді результатів конкретних експериментів та методик. З іншого боку – практичні 

проблеми та досвід висувають перед наукою необхідність розв’язання експериментальних і 

теоретичних питань. Взаємозбагачення та взаємопроникнення наукової та професійної 

психології – необхідна умова прогресу психології взагалі. 

Професійна психологія спирається на наукову психологію, яка досліджує процеси 

виникнення, функціонування й розвитку психіки як форми активного відображення навко-

лишньої дійсності. Вона застосовує – поряд із деякими специфічними методами пізнання – 

загальнонаукові прийоми пошуку, тлумачення і верифікації психологічних фактів та явищ. 

Результатом у науці є встановлений науковий факт, закон, модель того чи іншого процесу. 

Об’єктом професійної психології є професійна діяльність, яка має на меті визначення 

психологічних особливостей життєвої ситуації та індивідуальності людини або групи, 

внесення позитивних змін у процес взаємодії між ними і профілактику небажаних форм 

поведінки для найбільш повного розкриття сутнісних сил людини. Професійна психологія є 

однією з форм духовної практики, спрямованою на оптимізацію індивідуального розвитку 

людини та збереження її індивідуальності. 

Професійна психологія на відміну від наукової психології зосереджена на дослідженні 

явищ психічного життя людини, діагностично-корекційній та профілактичній роботі з 

окремим індивідом або групою для підвищення продуктивності праці та запобігання не-

бажаних явищ у поведінці й розвиткові особистості. Досягнення цього відбувається за 

допомогою специфічних психологічних методів, методик і технологій. 

Професійна психологія зорієнтована не на вивчення, дослідження, а на активне 

втручання у процеси індивідуальної або групової активності. Вона реалізується через психо-

логію управління, психологію реклами, консультативну психологію, групову психотерапію. 

На відміну від професійної, структура наукової психології складалась у зв’язку із основними 

факторами, що зумовлюють розвиток психіки. До неї відносять фактори онтогенезу й 
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філогенезу та фактори взаємодії людей у різних суспільних системах. Тому найрозвинуті-

шими у даний час є такі галузі наукової психології, як вікова, соціальна, диференціальна, 

медична, психологія праці, етнопсихологія, які є теоретичною основою для професійної 

психології. 

Завдання професійної психології формувалося на основі запитів різних сфер профе-

сійної діяльності людини, в ході розв’язання конкретних практичних проблем. Та й нині її 

розвиток тісно пов’язаний з розвитком техніки, виробництва, суспільних відносин тощо. 

Найбільш розвиненими на даний час напрямами професійної психології є психологія ме-

неджменту, психологія навчання (освіти), політична психологія, психологія соціальних 

служб, психологія спорту, клінічна, консультативна психологія. 

У сучасній професійній психології уже сьогодні активно формуються кілька основних 

напрямів, що, на нашу думку, заслуговують на увагу. Серед них – психологічна служба 

системи освіти, військова психологія, соціально-психологічна служба для молоді, психологія 

сім’ї та соціально-психологічної допомоги общині, юридична психологія, психологія бізнесу, 

політична психологія, психологія управління. 

Психологічна допомога необхідна всім напрямам людської життєдіяльності. Особливої 

уваги заслуговує напрям професійної психології освіти. Тут відбуваються бурхливі процеси 

становлення нової педагогіки, яка неможлива без ґрунтовного знання про індивідуальність 

молодої людини. Необхідність диференціації та індивідуалізації навчання, застосування 

новітніх методів виховання, стимулювання саморозвитку молоді спонукає до поглибленого 

вивчення психології, зокрема професійної. 

Велика увага приділяється створенню соціальної служби для молоді. Створюються 

центри соціально-психологічної допомоги та консультативні кабінети. Праця тут в 

основному консультативна. Основні проблеми: схильність до правопорушень, наркоманія, 

алкоголізм серед неповнолітніх, безробіття, проблеми молодої сім’ї. Іноді виникає необ-

хідність організації груп психотерапії або психокорекції та проведення спеціальної роботи з 

молодими людьми, що мають подібні життєві проблеми. Тож психологи, котрі працюють у 

службі для молоді, іноді практикують як психотерапевти або керівники тренінг-груп. 

Головна мета таких груп – краще розуміння самого себе, а також вивчення можливостей 

розуміти інших людей і взаємодіяти з ними. Змістом навчання є досвід, що набувається в 

групі у ситуації “тут і тепер” у процесі майже виключно вербальних спонтанних дискусій. 

Практика життя потребує відкриття психореабілітаційних та соціально-реабілітаційних 

центрів для осіб, котрі вийшли з ув’язнення, наркоманів, безробітних, безпритульних та ін. 

Зміст роботи психолога у них – психологічна реабілітація та психокорекція особистості 

людини, вгамування посттравматичних стресів, негативних установок, агресії, нав’язливих 

станів, акцентуацій характеру. Цей вид професійної діяльності називають ще клінічною 

психологією. 

Актуальність дослідження видів професійної діяльності спеціалістів, основним пред-

метом яких є психічне життя людини, свідчить про розширення спектру функцій, методів і 

прийомів їхньої роботи. Назви посад, що вони обіймають, можуть бути різними: консуль-

тант, терапевт, соціальний працівник, радник. Разом із тим спільною основою перелічених 

видів професійної діяльності є професійна психологія.  

Отже, підсумком дискусії про визначення професійної психології може бути конс-

татація того факту, що професійна психологія є специфічною галуззю людської активності в 

цілому та психології зокрема. Молоду людину необхідно навчити здійснювати свої профе-

сійні функції за допомогою специфічних прийомів, методів і технологій, які побудовані на 

знанні законів людської поведінки й розвитку.  
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МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 

 

У криміналістичній літературі значна увага приділяється проблемам окремих кримі-

налістичних методик, їх ефективності. Разом з тим, немає єдиного підходу науковців щодо 

визначення принципів криміналістичної методики [2, c. 41-45] або принципів розроблення 

(побудови, формування) методики розслідування злочинів [4, c. 115-124]. Пропоновані 

вихідні положення не є однозначними. Так, у правових дослідженнях існує два основні під-

ходи до вивчення принципів: загальнотеоретичний та окремо-науковий [2, c. 45]. У криміна-

лістичних джерелах підкреслюється, що вихідні для розроблення окремих криміналістичних 

методик положення слід розподілити на дві групи: 1) ті, що стосуються діяльності з 

розкриття, розслідування і попередження будь-якого виду злочинів; вони є результатом 

вивчення даного виду людської діяльності, що відбувається у специфічній галузі боротьби зі 

злочинністю; 2) ті, що стосуються не лише розслідування злочинів, розробляються не тільки 

криміналістикою  на їх дотриманні ґрунтується вся кримінально-процесуальна діяльність; у 

першу чергу це  дотримання законності. Деякі вчені пропонують поділяти принципи в 

слідчій діяльності на загальні та окремі. Щодо цього існує думка, згідно з якою значення 

загальних принципів полягає в тому, що вони є основою для прояву і реалізації окремих 

принципів, які виражають конкретний аспект слідчої діяльності. Без дотримання загальних 

принципів у процесі слідчої діяльності використання її засобів і прийомів буде нерезуль-

тативним або навіть протизаконним чи аморальним. 

Питання про принципи криміналістичної методики та принципи формування окремих 

криміналістичних методик залишається недостатньо висвітленим у криміналістичній 

літературі і віднесено до дискусійних. В. В. Тіщенко вказує, що на сьогодні “немає чіткого 

розуміння і розмежування принципів створення, розробки окремих методик розслідування і 

принципів побудови методики розслідування конкретного злочину” [4, c. 118]. А. В. Шмонін 

зазначає, що принципи формування (побудови, розроблення) окремих криміналістичних 

методик орієнтують на обов’язковість під час розроблення конкретних методик урахування 

усіх виявлених криміналістичних особливостей окремих видів злочинів, ступеня типовості 

слідчих ситуацій, що виникають на різних етапах розслідування, широке й погоджене 

використання всіх видів слідчо-оперативної взаємодії, всього арсеналу спеціальних знань, 

найбільш сучасних методологічних концепцій діяльності з розслідування [3, c. 70]. 

У спеціальних літературних джерелах називають різні вихідні положення або вимоги 

(чи принципи) криміналістичної методики. Так, О. Н. Колісниченко виокремлює чотири 

різновиди методичних принципів: 1) правильна кримінально-правова оцінка розслідуваної 

позиції; 2) обумовленість методики особливостями конкретної кримінальної справи і слідчої 

ситуації; 3) координація дій слідчого, органів дізнання і громадськості; 4) використання в 

розслідуванні наукових знань [7, c. 27]. 

Є. П. Іщенко та А. О. Топорков до загальних принципів, призначених забезпечити 

суворе врахування всього методично суттєвого під час розслідування, відносять вимоги 

неухильного дотримання законності під час розроблення й реалізації методичних рекомен-

дацій, планового, етапного, швидкого й оперативного розслідування. Методична сутність 

даних вимог зорієнтована на те, щоб прийоми і способи ведення слідства відповідали не 

тільки закону, але й нормам слідчої етики [5, c. 486]. 

М. В. Салтевський вважає, що, як і будь-яка система, методика будується відповідно до 

певних принципів (наукових засад): 1) законність, тобто вся слідча діяльність повинна здійс-

нюватися в межах чинних законів; 2) наукова обґрунтованість методів і засобів і відпо-

відність їх сучасному рівню розвитку науки; 3) обумовленість методики колом обставин, що 
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підлягають встановленню; 4) етапність методики, що відображає особливості збирання 

доказової інформації в стадії порушення і провадження початкових і наступних слідчих дій; 

5) ситуаційність методики як специфічний прийом пізнання події злочину; 6) алгоритміч-

ність і системність слідчих дій, обумовлені завданнями розслідування; 7) комплексність сил і 

засобів для досягнення єдиної мети [1, c. 260]. 

М. Г. Шурухнов виокремлює такі принципи: 1) дотримання законності; 2) індивідуаль-

ність і динамічність розслідування; 3) планомірність, всебічність, повнота, об’єктивність та 

економічність розслідування; 4) оперативність і швидкість розслідування; 5) використання 

даних криміналістичної характеристики злочинів; 6) урахування під час побудови методики 

розслідування конкретного злочину, типових слідчих ситуацій, що виникають; 7) поєднання 

слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (взаємодія слідчого з оперативними підроз-

ділами правоохоронних органів); 8) використання технічних засобів, прийомів і методів при 

розслідуванні (використання знань спеціалістів та експертів); 9) використання допомоги 

громадськості в розкритті злочинів; 10) виявлення причин та умов, що сприяють учиненню 

злочинів, та вжиття заходів щодо їх усунення тощо [8, c. 446-449]. 

П. Д. Біленчук, А. П. Гель, Г. С. Семаков до загальних принципів криміналістичної ме-

тодики (загальних наукових положень) відносять: 1) дотримання законності; 2) плановість 

розслідування; 3) оперативність і швидкість розслідування; 4) індивідуальність розсліду-

вання; 5) взаємозв’язок слідчого з оперативним апаратом органів розслідування; 6) активне 

використання спеціальних знань і технічних засобів; 7) використання допомоги громадсь-

кості [9, c. 253]. 

Існування різних підходів до розуміння принципів криміналістичної методики пов’я-

зане з тим, що вчені-криміналісти по-різному визначають їх сутність та зміст. Варто під-

тримати позицію О. О. Ексархопуло, котрий сформулював поняття “принципи криміна-

лістичної методики розслідування” як керівні засади, вихідні положення, що лежать в основі 

розроблюваних методичних рекомендацій з розкриття та розслідування окремих видів зло-

чинів, керуючись якими правоохоронні органи можуть забезпечити цілеспрямоване, раціо-

нальне й ефективне досягнення цілей і вирішення завдань боротьби зі злочинністю. 

О. О. Ексархопуло називає та надає характеристику чотирьох принципів: принципу закон-

ності, принципу наукової обґрунтованості, принципу планомірності і поетапності розсліду-

вання, а також його ситуативності [10, c. 675-676]. 

Здійснений аналіз принципів криміналістичної методики дозволяє стверджувати, що 

вони є різнопорядковими. На нашу думку, доцільно розрізняти принципи побудови (форму-

вання) окремих криміналістичних методик та принципи їх застосування (виконання діяль-

ності щодо їх реалізації). При цьому мова має йти про систему принципів криміналістичної 

методики. 

Заслуговує на увагу підхід А. В. Шмоніна, який зробив висновок про неможливість 

чітко й однозначно розмежувати систему принципів побудови окремих криміналістичних 

методик від системи принципів загальних положень криміналістичних методик. При цьому 

автор справедливо зазначає, що єдність принципів не виключає специфіки призначення 

(значущості) їх для формування, тобто мова йде про різнопорядковість, різні рівні цих 

принципів. А. В. Шмонін називає три принципи, які необхідно враховувати при побудові 

окремих криміналістичних методик: історизм, об’єктивність, системність. [3, c. 79-80]. 

Запропоновані принципи мають бути підпорядковані побудові окремих криміналістичних 

методик, а не мати загальний характер. Тому, на нашу думку, сумнівним є віднесення принципу 

історизму до головних ідей (чи вимог) цієї побудови. Принцип історизму більш притаманний 

формуванню криміналістичної методики як частини криміналістики. 

Проведений аналіз принципів, наведених у спеціальних літературних джерелах, дозво-

ляє розподілити їх на дві групи: 1) принципи побудови (формування) окремих криміна-

лістичних методик; 2) принципи застосування окремих криміналістичних методик. Такий 

розподіл принципів фактично визначає різні рівні вимог (головних ідей), спрямованих, з 



 

84 

 

одного боку, на побудову, з іншого  на застосування окремих криміналістичних методик. 

При цьому принципами розроблення (побудови, формування) керуються, головним чином, 

наукові співробітники, вчені-криміналісти. На це зверталася увага і в криміналістичних 

джерелах. Так, В. В. Тіщенко пише, що принципи розроблення криміналістичних методик 

належать до наукової діяльності, яка спрямована на розроблення окремих методик розсліду-

вання різного рівня (міжвидових, видових і групових) [5, c. 120]. Принципами застосування 

мають керуватися правозастосовні органи  дізнавачі, слідчі, прокурори (ті особи, які 

безпосередньо використовують криміналістичні методики у своїй практичній діяльності). 

До принципів побудови (формування) окремих криміналістичних методик мають бути 

віднесені: 1) системність криміналістичної методики; 2) наукова обґрунтованість методичних 

рекомендацій та слідчих технологій; 3) структурованість побудови окремої криміналістичної 

методики; 4) об’єктивність у формуванні окремої криміналістичної методики. 

До принципів застосування окремих криміналістичних методик доцільно віднести:  

1) законність використання методичних рекомендацій; 2) етичність використання методич-

них рекомендацій; 3) етапність (планомірність) використання методичних рекомендацій;  

4) вибірковість (ситуаційність) застосування методичних рекомендацій; 5) індивідуальність 

(конкретність) застосування методичних рекомендацій. 
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ДО ПИТАНЯ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО АСПЕКТУ  

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Розуміння правової культури юристів, навіть на перший погляд, є поняттям над-

звичайно багатогранним, оскільки поєднує в собі різні аспекти правокультурного стану не 

лише правової свідомості саме юристів та їх правової поведінки на різних рівневих позиціях, 
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але й держави і суспільства в цілому. З такого погляду правова культура зазначеної категорії 

суб’єктів має не лише притаманні їй специфічні властивості але й специфічне функціональне 

призначення як фактору правового регулювання. Через безпосередній зв’язок з державою, 

законодавством, політикою ця функція робить її одним з головних факторів життя особи, 

держави, суспільства в цілому. Адже, функціональна специфічність професійної правової 

культури юристів реалізовується у правотворчій, правозастосувальній, правотлумачній, 

правовиховній діяльності різнорівневих суб’єктів і безсумнівно повинна бути департизо-

ваною. 

Аксіомою є й те, що правова культура юриста, як така, сама по собі не виникає, їй 

передує та її формує багатогранний і багаторівневий правовиховний процес. У формуванні 

правової культури середовища професійних юристів, державних службовців такий процес 

має свою специфіку і здійснюється, як правило, в юридичних навчальних закладах де по-

винні закладатись основи кваліфікаційних характеристик випускників відповідно до сьогод-

нішніх Європейських стандартів, які грунтуються на безумовному захисті прав людини і 

громадянина. 

Не заглиблюючись у деталі правовиховного процесу майбутніх юристів, державних 

службовців вважаємо за необхідне звернути увагу безпосередньо на навчальний аспект цього 

процесу, оскільки специфічність юридичної діяльності базується саме на обсязі та глибині 

набутих під час навчання професійних знань і вмінь з постійним їх поглибленням у по-

дальшій професійній діяльності.  

У питанні професійної підготовки майбутніх правників вбачається низка проблем,  на 

котрі тривалий час не зверталась належна увага і вони своєчасно не усувались. У першу 

чергу, це безпосередньо стосується змісту навчальних планів та програм навчальних дис-

циплін тих юридичних навчальних закладів, які розпочали свою діяльність на початку 90-х 

років минулого століття (часто навіть без достатньої матеріально-технічної бази, не говорячи 

вже про навчально-методичне і насамперед – кадрове забезпечення).  

Разом з тим, необхідно відмітити, що в останні роки провідні юридичні науково-

педагогічні школи України за сприяння європейських інституцій (Проект USAID) звертали 

увагу на проблеми у підготовці професійних юристів: проводились дослідження, узагальню-

вались висновки і рекомендації науково-теоретичних і практичних конференцій щодо стану 

юридичної освіти в Україні; шляхів удосконалення її змісту та методики; визначення обсягу 

знань, навичок і вмінь випускників; тенденцій розвитку юридичної освіти в Україні; вперше 

у 2016 р. в декількох університетах запроваджено зарахування студентів у магістратуру за 

результатами незалежного оцінювання знань випускників-бакалаврів. 

Видається, що результатом такої діяльності стало і оприлюднення проекту Концепції 

вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до 

європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. Віддаючи належне змісту цього 

надзвичайно важливого документа, особливо пунктів 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Розділ ІІ. Стан-

дарти правничої освіти), вважаємо, що в контексті досягнення такого стандарту основу 

повинна складати реконструкція навчальних планів і навчальних програм спеціальності 

«Право» в поєднанні з системною правовиховною роботою зі студентами. 

Оскільки державний стандарт вимагає наявності у професійного юриста визначених 

компетенцій та компетентності, базою яких є належний обсяг професійних знань і вмінь, 

виникає питання щодо різних аспектів їх формування відповідно до вимог цього стандарту. 

Реалії сьогодення професійної юридичної освіти дають автору підстави вважати, що 

досягнення рівня такого стандарту буде достатньо проблемним. Адже, встановлюючи цей 

стандарт, МОН України мало б визначити не лише процентне співвідношення між блоками 

навчальних предметів у навчальних планах юридичних факультетів та юридичних ВНЗ, але й 

вказати на критерії вимог до змісту як навчальних планів, так і змісту навчальних предметів, 

насамперед тих, які є базовими у формуванні компетентності та компетенцій. Тобто, хоча б 

тих навчальних предметів, які виносяться на незалежне заочне оцінювання для вступу в 
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магістратуру: Адміністративне право, Конституційне право, Цивільне право та цивільний 

процес, Кримінальне право та кримінальний процес. Таким чином, було б корисним ство-

рити типовий навчальний план і типові навчальні програми.  

Не є таємницею, що надання ВНЗ України достатньої автономії у питаннях освітньої 

діяльності призвело до того, що у професійній юридичній освіті склалася ситуація, коли 

кожен факультет чи ВНЗ працює за власним навчальним планом та власними навчальними 

програмами, котрі достатньо різняться між собою не лише за кількістю навчальних годин, 

але й за змістом. Автор статті підтримує автономію ВНЗ у сфері професійної юридичної 

освітньої діяльності, але він за автономію у питаннях пошуку шляхів її покращення та 

удосконалення відповідно до викликів реалій сьогодення. 

Лише для прикладу: інтернет-доступ до змісту навчальних планів різних юридичних 

факультетів ВНЗ України показує, що кількість навчальних годин на вивчення Цивільного 

права у них корелюється з різницею в 150-200 годин. Подібний стан і щодо інших навчаль-

них дисциплін як на рівні підготовки бакалаврів так і магістрів. Напрошується питання – чи 

сприяють якості засвоєння професійних знань студентами подібні ситуації. Адже, вчорашні 

студенти – це сьогоднішні професійні юристи.  

Рахом з тим, для вступу в магістратуру МОН України запровадило незалежне заочне 

оцінювання бакалаврів. Справа ця корисна, однак вона породжує як мінімум декілька прак-

тичних питань: як випускникам бакалаврату зорієнтуватись в обсязі необхідної правової 

інформації для здачі такого ЗНО за відсутності державного стандарту юридичної освіти;              

яким буде цьогоріч і в подальшому набір в магісратуру. 

Висловлюю надію, що викладені судження будуть мати як підтримку, так і не 

сприйняття. У межах викладеного матеріалу аж ніяк не було можливим охопити коло всіх 

проблемних питань, які стосуються змісту професійної юридичної освіти в Україні, тому 

пропоную поле для дискусій. 

На ексклюзивність своїх суджень не претендую. 
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ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ІНКОРПОРАЦІЇ КАНАЛУ ЦІН АКТИВІВ В 

ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Трансмісійний механізм монетарної політики є ключовим елементом діяльності 

Центрального банку, важливу в роль в якому серед інших відіграє канал цін активів. Втім в 

Україні він абсолютно незадіяний.  

Аналіз показує, що імпульси від НБУ до фондового ринку та ринку нерухомості 

України передаються зі значним запізненням. Фактично мова йде про те, що прямого зв’язку 

між діями НБУ та аналізованими складовими фінансового ринку немає. Імпульси пере-

даються до банківської системи, яка їх сприймає та відчуває, втім подальший розвиток подій 

(мається на увазі поведінка фондового ринку та ринку нерухомості) зовсім необов’язково 

буде залежати від первинного імпульсу. Очевидно, що для цих ринків більшими орієнтирами 

є стан економіки в цілому, аніж дії НБУ. Однією з причин такого стану речей є низька 

ефективність фінансового ринку України в цілому та фондового ринку зокрема. 

Не зважаючи на відсутність прямого зв’язку між діями НБУ та цінами активів, 

очевидно, що канал цін активів має бути складовою трансмісійного механізму грошово-

кредитної політики України. Про це свідчить досвід розвинених країн, а також те, що ціни на 

активи є унікальним джерелом інформації для Центрального банку щодо стану економіки 

країни. Унікальність полягає в першу чергу в швидкості інкорпорації фінансовими ринками 

нової інформації щодо стану економіки в ціни активи. Крім того унікальність каналу цін 

активів полягає ще і в якості інформації, оскільки ціни на фінансові активи формуються в 

результатів взаємодії значної кількості фінансових професіоналів (аналітиків, трейдерів, 

інвесторів, спекулянтів тощо).  

Отже, при розробці грошово-кредитної політики центральному банку доцільно не лише 

враховувати значення ключових макроекономічних індикаторів, але і здійснювати 

моніторинг цін на активи на фінансових ринках з метою оперативного корегування власних 

дій залежно від поточного стану економічної системи країни. 

Систематизуючи дослідження різних науковців щодо доцільності інкорпорації цін на 

фінансові активи в трансмісійний механізм грошово-кредитної політики та механізм прий-

няття рішень центральним банком як такий можемо відзначити наступні аргументи на 

користь каналу цін активів: 

1. Корегування дій центробанку залежно від динаміки цін на активи зменшує ймо-

вірність появи цінових бульбашок, що в свою чергу зменшує ймовірність майбутніх кризо-

вих явищ чи потрясінь в наслідок схлопування цінових бульбашок; 

2. При вимірі базової інфляції доречним є врахування цін на нерухомість, в той час як 

цінами на інші фінансові актив можна нехтувати. 

3. Ціни на активи містять інформацію про майбутню інфляцію, яку можна включати в 

прогнози інфляції, що провадяться в рамках реалізації монетарної політики. Таким чином, 

прогнозуючи ціни на фінансові активи можна прогнозувати інфляцію.  

Що стосується імплементації каналу цін активів в трансмісійний механізм грошово-

кредитної політики України, то в теорії ціни на активи можуть впливати на інвестиційні 

видатки, споживання, виробництво та інфляційні процеси в країні. 
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Наприклад, еекспансіоністська монетарна політика призводить до зростання обсягів 

кредитування, що призводить до появи на руках у економічних агентів вільних грошей, які 

вони намагаються вкласти в придбання будь-яких активів, у тому числі і в покупку акцій 

підприємств, що викликає підвищення їх ринкових цін.   

Зменшення цін активів фондового ринку та нерухомості (ефекти зниження фінансового 

багатства та вартості забезпечення), а також ринкової вартості компаній відносно витрат на 

оновлення капіталу впливають на погіршення кредитоспроможності позичальників, а 

відповідно негативно позначилися на кредитній, споживчій, інвестиційній та виробничій ак-

тивності суб’єктів ринку. Це посилює амплітуду економічного циклу (ефект фінансового 

акселератора), поглиблює кризові процеси економічного падіння, і стає одним із факторів 

зниження попиту, пропозиції та інфляції в країні. 

Інкорпорація цін активів в трансмісійний механізм також дозволяє оцінювати техно-

логічні шоки в економіці, що пов’язані з великими науковими відкриттями, і які безпо-

середньо впливають на випуск продукції, зайнятість і рівень життя. Так підвищення цін акти-

вів покращує балансову звітність фірм і стимулює майбутні інвестиції. Збільшення обсягів 

інвестицій, в свою чергу, може привести до зростання цін на різні активи і зростанню гро-

шових потоків, включаючи додатковий зворотний ефект від вироблених витрат. Механізм 

фінансового акселератора  важливий елемент в трансмісійному каналі вартості активів. 

Окрім перелічених вище, можна виділити додаткові ефекти, що виникають в процесі 

функціонування трансмісійного механізму, пов’язані з цінами на активи. Так Центральним 

банком Англії в моделі трансмісійного механізму враховуються ціни на нерухомість, що 

виступають в якості кількісної оцінки чистого фінансового багатства домогосподарств. Крім 

того на показник чистого фінансового багатства домогосподарств за моделлю ЦБ Англії 

впливають ціни на активи на світових фінансових ринках, доходність за довгостроковими 

державними цінними паперами Великобританії, а також США.  

Таким чином еволюційно інкорпорація каналу цін активів в трансмісійний механізм 

монетарної політики є неминучим, тому необхідно заздалегідь створити необхідну науково-

методологічну основу для цього. Ну а першим кроком на шляху до цього є усвідомлення 

важливості даного каналу для трансмісійного механізму та монетарної політики Центробан-

ку в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ УКРАЇНИ  

 

У сучасній економіці цінні папери та ринок цінних паперів є найважливішими складо-

вими, які забезпечують ефективне функціонування всього ринкового механізму. Як сегмент 

фінансового ринку, ринок цінних паперів виконує функції акумуляції та переміщення 

капіталу від інвесторів до виробництва, забезпечує ефективне використання інвестиційних 

ресурсів. В умовах високих відсоткових ставок на кредитному ринку, ринок цінних паперів є 

дієвим механізмом, що спрямовує інвестиційний капітал у виробничу та соціальну сфери. 

Формування і розвиток ринку цінних паперів – це об’єктивний процес, покликаний сприяти 

розширенню ринкових відносин, виробництва, інтеграції України в систему світових ринків 

капіталу [1].  

Ринок цінних паперів є частиною фінансового ринку. В Україні, на відміну від держав з 

розвиненою економікою, він знаходиться на стадії розвитку, проте, за час свого існування, 

значною мірою розширив та поглибив свої позиції у фінансовому секторі української економіки. 
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Ринок цінних паперів України є однією з найважливіших складових української еконо-

міки, яка є показником розвитку всієї фінансової системи країни. Сьогодні ринок цінних 

паперів України недостатньою мірою забезпечує виконання свого основного завдання, яке 

полягає в широкому залученні фінансових ресурсів для інвестування в інноваційні та 

довгострокові економічні проекти. Існує значна кількість несприятливих факторів на шляху 

розвитку нашої держави (таких як показники інфляції, політична нестабільність, тощо), але 

це не зупиняє розвиток ринок цінних паперів України, про що говорять показники обсягу 

випуску і обороту цінних паперів [3].  

Згідно даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку упродовж 2014-

2016 рр. український ринок цінних паперів розвивався паралельно зі світовими ринками 

цінних паперів. Підтвердженням цього є основний індикатор фондових ринків – індекс, який 

дає можливість оцінити загальну ситуацію на фондовому ринку. Вітчизняні фондові індекси, 

як і більшість провідних фондових індексів світу, завершили 2014-2016 рр. помірним зрос-

танням. Серед досліджуваних індексів найбільше зріс індекс NASDAQ Composite, з початку 

року його значення підвищилося на 14,31 %. Істотно збільшились американські індекси S&P 

500 (+ 12,39 %), Dow Jones 30 Industrials (+ 8,40 %), а також індекс Nikkei225 (Японія) — на 

7,12 %. Помірно зросли європейські індекси, зокрема, DAX (Німеччина) – + 4,31 %, CAC40 

(Франція) – + 1,08 %. Вітчизняні індекси ПФТС та UX (Українська Біржа) зросли на 28,75 % 

та 13,54 % відповідно [2]. 

Починаючи, з 2009 р. простежується стійке випередження темпів обсягів торгів цінни-

ми паперами проти динаміки обсягів ВВП зокрема, обсяг торгів на ринку цінних паперів у 

2015 р. перевищив цей показник на 193,21 млрд. грн., у 2014 р. – на 765,21 млрд. грн. 

У 2015 р. спостерігалось зниження біржового сегмента ринку цінних паперів України. 

Порівняно з 2014 р. обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі 

у 2015 р. зменшився на 53,81% – до 286,21 млрд. грн., що еквівалентно 14,46% ВВП України. 

Серед фінансових інструментів за обсягами торгів на біржовому ринку провідну позицію 

займали державні облігації України (87,4%), облігації підприємств (4,7%) та акції (2,0%).  

Одним із головних показників розвитку ринку цінних паперів є обсяг випусків цінних 

паперів, що перебувають в обігу та характеризують його стан. Cтаном на 31.12.2015 р. 

кількість випусків цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовому ринку, становила 

20 870, з них 11,70% допущено до торгів на фондових біржах [2]. 

Серед фінансових інструментів майже завжди провідну позицію за обсягами за-

реєстрованих випусків займали акції, оскільки на динаміку їх випусків визначальний вплив 

мав банківський сектор. 

За роки функціонування ринку цінних паперів України вдалося досягнути у певних 

позитивних результатів. Зокрема, зусиллями Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку і Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку активно розвивається 

нормативно-правова база, не припиняється розвиток інфраструктури, запроваджено системи 

моніторингу та розкриття інформації, вдосконалено систему захисту прав інвесторів, підви-

щується рівень знань населення щодо роботи фондового ринку. Також завдяки широкому 

використанню новітніх інформаційних технологій на фондовому ринку розроблено систему 

електронної подачі звітності емітентів цінних паперів та створено єдину інформаційну базу 

даних учасників фондового ринку. 

На сьогодні як на законодавчому, так і на організаційно-інституційному рівнях реалізо-

вана переважна більшість заходів, зазначених у відповідних нормативно-правових актах щодо 

розвитку фондового ринку України. Проте деякі заходи все ще очікують на реалізацію: запро-

вадження нових інструментів на фондовому ринку; зосередження торгів цінними паперами на 

фондових біржах; консолідація біржової системи; централізація депозитарної системи [2]. 

Нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку України і заважають його подаль-

шому розвитку – це низька ліквідність та капіталізація, масштабний дефіцит внутрішніх грошо-

вих ресурсів для інвестицій, низька частка біржового сегменту ринку, недостатнє законодавче 
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регулювання ціноутворення, обмежена кількість ліквідних та інвестиційно привабливих фінан-

сових інструментів, висока фрагментарність біржової та депозитарної структури. Адже вони є 

прямим відображенням посткризового періоду, який наразі переживає український фондовий 

ринок. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик його фінан-

сового стану, що формується у процесі виробничої та фінансово-інвестиційної діяльності. Аналіз 

фінансової стійкості дозволяє визначити рівень фінансового ризику, що пов’язаний з форму-

ванням структури джерел капіталу, а, відповідно, і міру стабільності фінансової бази розвитку 

підприємства на перспективу.  

Функціонуючи в ринковій економіці, кожне підприємство має забезпечити такий стан 

фінансових ресурсів, за якого воно б зберігало здатність безперебійно виконувати свої фінансові 

зобов’язання перед діловими партнерами, власниками, державою, найманими працівниками. 

Визначальна умова формування фінансової стійкості підприємства – зіставлення витрат 

і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Недостатня фінан-

сова стійкість може призвести до неплатоспроможності, а надлишкова – до переобтяження 

підприємства зайвими запасами та резервами. 

Проблематика вивчення методів та підходів до оцінювання фінансової стійкості суб’єктів 

господарювання знайшла своє відображення у працях таких вітчизняних науковців, як 

В. З. Бугай, А. В. Бурковська, О. М. Гончаренко, О. Є.Журавльова, Н. В. Ізмайлова, Л. А. Лах-

тіонова, Ю. В. Луніна, Г. О. Партин, В. О. Подольська, О. В. Яріш, Н. П. Шморгун та інші. 

Як свідчать результати вивчення наукових і методичних джерел, на сьогодні єдиного 

підходу у літературі щодо оцінювання фінансової стійкості підприємств немає. Основним при 

цьому виступає метод відносних показників. На основі даних фінансової звітності, зокрема 

форми фінансової звітності № 1 “Баланс”, розраховується система показників. Порівняння під-

ходів різних науковців до оцінювання фінансової стійкості підприємства дозволяє стверджувати, 

що найбільш поширеними є коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт 

заборгованості та коефіцієнт маневрування власним капіталом [1]. 

У процесі аналізу фінансової стійкості на основі системи показників важливим є по-

рівняння фактичного рівня показників з їхніми нормативними значеннями. Необхідність 

встановлення нормативних значень показників обумовлена завданнями аналізу фінансового 

стану підприємства. 

Для оцінювання фінансової стійкості підприємства, окрім відносних показників, вико-

ристовується абсолютний показник – так званий трикомпонентний показник, який дозволяє 

визначити тип фінансової стійкості підприємства. Такий аналіз фінансової стійкості ґрун-

тується на порівнянні обсягів запасів і витрат із величиною джерел їх фінансування [2]. 
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Альтернативним підходом до оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі 

абсолютних показників є розрахунок індикаторів фінансової стійкості. В основу розробки цього 

методичного підходу покладено порівняння згрупованих пасивів за належністю до підприємства 

й строками залучення зі згрупованими активами за формою функціонування і ступенем 

ліквідності [3]. Інформаційною базою групування активів і пасивів є форма фінансової звітності 

№ 1 “Баланс”. З метою ідентифікації типу фінансової стійкості підприємства пропонується роз-

раховувати три групи індикаторів фінансової стійкості: покриття нефінансових активів, покрит-

тя позикового короткострокового капіталу та покриття довгострокового позикового капіталу. 

Статичні методи оцінювання й аналізу фінансової стійкості підприємства безперечно є більш 

об’єктивними, проте поняття статичної стійкості виражається у відтворенні обсягів виробництва 

і, відповідно, загального економічного потенціалу у попередніх масштабах. Сформульована в 

тому чи іншому форматі модель такого роду фінансової стійкості передбачає визначення 

кількісної оцінки фінансової ситуації, що склалася на певний момент часу на підприємстві. 

Чинниками і факторами забезпечення фінансової стійкості сучасного підприємства як 

відкритої соціально-економічної системи є не тільки його внутрішній потенціал, спрямований на 

досягнення цілей економічного розвитку, а й зовнішні економічні умови, які значно впливають 

на продуктивну силу (ефективність) фінансово-економічного потенціалу будь-якого суб’єкта 

економіки.  

Вдосконалення методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства 

належить до найважливіших проблем фінансового аналізу, оскільки недостатня фінансова стій-

кість може призвести до неплатоспроможності підприємства та відсутності фінансових ресурсів 

для забезпечення розвитку підприємства. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ 

ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 

Починаючи з 80-х років Міжнародний валютний фонд рекомендував країнам-учасни-

цям, що опинились на межі кризи податкової системи і прагнули зміцнити свої фіскальні 

відомства, створити підрозділи по роботі з великими платниками податків (далі – ВПП) з 

метою посилення контролю за дотриманням ними податкового законодавства. Для подат-

кових відомств багатьох країн, що розвиваються, і держав із перехідною економікою запро-

вадження індивідуального обслуговування ВПП стало засобом, що допоміг у проведенні 

важливих реформ. Відповідні інституції були створені та успішно функціонують у шіст-

десяти відсотків таких країн, що дозволило їм суттєво збільшити податкові надходження. Як 

відомо, великі платники податків становлять лише близько 4-5% від загальної кількості плат-

ників податків – юридичних осіб, але при цьому забезпечують більшу частину податкових 

надходжень до бюджету (понад 70% загальної суми).  
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У контексті здійснюваного дослідження важливо зауважити, що у правовому законо-

давстві України, які регулюють економічні відносини в державі, поняття “суб’єкт великого 

підприємництва” та “великий платник податків” не є тотожними. Суб’єктом великого під-

приємництва визнається суб’єкт господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у якого середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 

перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 

мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України [1]. 

Водночас, Податковий кодекс ідентифікує ВПП як юридичну особу, або постійне представ-

ництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за 

останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 млрд. гривень або 

загальна сума сплачених до державного бюджету України податків за платежами, контроль 

за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 12 

мільйонів гривень [3].  

Слід також додати, що крім поняття “великий платник податків” вітчизняне законо-

давство застосовує також термін “суб’єкт господарювання, що має стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави”, однак цілком очевидно, що вказані поняття не є тотожними, 

оскільки більшість ВПП є підприємствами стратегічного значення, проте не всі підприємства 

стратегічного значення належать до великих платників. Більше того, деякі з них взагалі 

можуть бути у стадії банкрутства, при цьому статус стратегічно важливих вони не втрача-

тимуть.  

Таким чином, не всіх ВПП можна ідентифікувати як суб’єктів великого підприємництва. 

При цьому доцільність розмежування цих двох понять та розбіжність у їх трактуванні не є 

безпідставною і ґрунтується, насамперед, на необхідності застосування національних та між-

народних стандартів бухгалтерського обліку, які визначають порядок складання і подання 

звітності підприємствами згідно вимог сучасного податкового законодавства України.  

Оскільки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом 

наша держава зобов’язується забезпечити поступову адаптацію законодавства України до 

європейського права, зокрема, у сфері бухгалтерського обліку та аудиту [4]. Успішна імпле-

ментація Угоди передбачає перегляд відповідних чинних нормативно-правових актів, зокре-

ма, Господарського кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні” та ін. і їх приведення у відповідність до положень європейського фінан-

сового законодавства.  

Базовим документом, який здійснює нормативно-правове регулювання сфери бухгал-

терського обліку в ЄС, є Директива 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради [5], яка 

визначає загальні принципи фінансової звітності ЄС, методи оцінки основних засобів, 

критерії групування підприємств за розмірами. Згідно зі статтею 3 “Категорії підприємств та 

груп” Директиви, до великих підприємств належать ті, які на дату свого балансу переви-

щують принаймні два з трьох нижченаведених критеріїв: валюту балансу – 20 000 000 євро; 

чистий оборот – 40 000 000 євро чи середню чисельність працівників, зайнятих протягом 

фінансового року – 250 осіб. З огляду на зазначене, заміна двох понять “великий платник” та 

“великий суб’єкт підприємництва” одним вбачається неможливою.  

Що ж стосується зарубіжної практики відбору підприємств саме до групи великих 

платників податків, доцільно зауважити, що хоча критерії їх ідентифікації суттєво відрізняються 

в залежності від країни господарювання і навіть стратегії податкової політики держави, ознаки 

доходності та обсягу сплачених податків залишаються найбільш поширеними у країнах, які 

запровадили процедуру податкового обслуговування великих платників. 

Починаючи з 2000 р., критерії та порядок відбору платників до категорії великих в 

Україні постійно змінювався та удосконалювався, враховуючи специфіку роботи з ВПП у 

процесі їх супроводження. Отже, до ключових ознак ВПП у нашій країні, належать [2]:  

1) статус суб’єкта господарських відносин (великими платниками податків в Україні, 

на відміну від інших країн Європи, можуть виступати лише юридичні особи); 
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2) обсяг сукупного доходу;  

3) загальна сума сплачених податків. 

Підприємства, які відповідають критеріям “ВПП”, підлягають включенню до Реєстру 

великих платників податків, який щорічно формується і затверджується наказом Державної 

фіскальної служби України (ДФС). Відбір платників податків для їх включення до Реєстру 

здійснюється на підставі аналізу інформації про сумарні обсяги доходів від усіх видів діяль-

ності платника податків за результатами попереднього року, а також про суми сплачених до 

державного бюджету України податків у другому півріччі попереднього року та першому 

півріччі поточного року. 

У 2016 році в Україні завершено реалізацію проекту “Офіс великих платників податків – 

єдина юридична особа” та реорганізовано 7 регіональних спеціалізованих ДПІ шляхом їх 

приєднання до Офісу ВПП. З 1 січня 2016 р. всі ВПП обслуговувалися в системі Центрального 

офісу з обслуговування великих платників. Загальна кількість платників, які перебувають на 

обліку в Центральному офісі станом на 1 січня 2017 р. налічує 2512 підприємств (для прикладу, 

у 2016 році їхня кількість була 1725 платників). Зазначимо, Центральний офіс з обслуговування 

великих платників змінило офіційну назву на Офіс великих платників податків ДФС. 

Отже, на підставі аналізу вищевикладеного вважаємо, що досліджуваний термін необхідно 

визначати та тлумачити з позиції вузького (законодавчого) та широкого (доктринального) 

підходу. Вузьке поняття ВПП міститься в підп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПК України і не 

відображає реальний стан податкової політики щодо відбору. В силу тих чи інших суб’єктивних 

чи об’єктивних факторів, умови та критерії відбору будуть змінюватись. Отже, необхідно 

визначити термін ВПП у широкому розумінні цього інституту як суб’єкта податкових відносин 

(організації її відокремлених підрозділів, резидентів та нерезидентів або групи осіб, а також 

фізичних осіб), який володіє податковою правосуб’єктністю і за критеріями, визначеними 

податковим законодавством. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ  КОМПОНЕНТ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Довгостроковий період фінансової нестабільності вітчизняної економіки, що супровод-

жується високим рівнем невизначеності та ризиків бізнес-середовища, актуалізує необхідність 

застосування адекватних і дієвих методологій та інструментів фінансового управління. 
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Успішне вирішення стратегічних завдань стійкого розвитку підприємства можливе при засто-

суванні комплексного підходу до всіх аспектів загальної системи менеджменту, який перед-

бачає в тому числі і системне цілеспрямоване управління фінансовою рівновагою. Базовим 

аспектом вирішення завдання стратегічного розвитку є забезпечення реалізації стратегії управ-

ління фінансовою рівновагою, яка є важливою та необхідною умовою підвищення рівня ефек-

тивності фінансово-господарської діяльності підприємства, ринкової вартості бізнесу і потре-

бує розробки обґрунтованих управлінських рішень для оптимального і раціонального вирі-

шення даного завдання. 

Трансформаційні процеси умов здійснення фінансово-господарської діяльності вима-

гають від системи управління кожного підприємства застосування сучасних і результативних 

механізмів управління фінансовою рівновагою. Саме тому виникає потреба в формуванні 

відповідно до умов функціонування підприємства фінансової стратегії забезпечення фінансової 

рівноваги у системі його фінансово-економічної безпеки. 

Формування ефективної стратегії управління фінансовою рівновагою підприємства ґрун-

тується на використанні таких компонент: 

- збір та систематизація необхідної фінансової інформації; 

- оцінювання фінансової рівноваги підприємства; 

- удосконалення фінансового механізму та визначення напрямів підвищення фінансової 

рівноваги підприємства; 

- реалізація розроблених заходів. 

Запропоновані компоненти стратегії управління фінансовою рівновагою взаємодіють між 

собою і є взаємозалежними.  

Інформація – це головний елемент будь-якої з функцій управління. Володіння повною, 

достовірною, актуальною та оперативною фінансовою інформацією дозволяє отримувати рин-

кові переваги, знижує рівень всіх видів ризиків, сприяє своєчасному прийняттю рішень. На під-

ставі необхідної достовірної інформації необхідно систематично моніторити стан фінансової 

рівноваги підприємства та чинників, що її визначають.  

Оскільки фінансова рівновага підприємства залежить насамперед від результатів фінан-

сово-господарської діяльності то перед усім, в умовах нестабільності макросередовища відслід-

ковується рівень фінансової надійності, оптимальне співвідношення постійних та змінних 

витрат для використання впливу операційного важелю на темпи приросту результативності 

діяльності підприємства. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпе-

чення ритмічного формування й ефективного використання грошових потоків, дотримання 

розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і 

залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. 

Саме цим зумовлено необхідність і практична значимість систематичного оцінювання фінансо-

вої рівноваги в процесі дослідження фінансово-економічної безпеки підприємства, яка відіграє 

суттєву роль у забезпеченні його стратегічного розвитку. 

Формування концептуальних засад механізму стратегічного забезпечення фінансової 

рівноваги для досягнення необхідного рівня фінансово-економічної стабільності дає можли-

вість обґрунтовувати вибір оптимальної фінансової стратегії розвитку підприємства. Основ-

ними напрямами удосконалення механізму є визначення інструментарію розвитку підпри-

ємства, становлення його корпоративної культури й підвищення ефективності діяльності за 

рахунок пошуку внутрішніх резервів, виявлення і мінімізація фінансових і операційних ризиків 

на всіх етапах функціонування та побудови системи адаптації до зміни умов функціонування 

підприємства. 

В узагальненому вигляді процес розробки стратегії фінансової рівноваги підприємства 

включає ряд етапів, основними серед яких є: визначення загального періоду формування фінан-

сової стратегії, дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища, оцінка внутрішніх 

сильних та слабких сторін підприємства, комплексна оцінка стратегічної фінансової рівноваги, 

формування стратегічних цілей, розробка цільових стратегічних нормативів, прийняття 
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основних стратегічних фінансових рішень, оцінка розробленої фінансової стратегії, забезпечен-

ня її реалізації та організація контролю за реалізацією. Якщо в процесі формування і реалізації 

стратегії фінансової рівноваги виявлено певні відхилення фактичних значень показників від 

індекативних і від визначених умов діяльності підприємства, то відбувається коригування 

стратегії на тому етапі, де виявлено відхилення. Для полегшення реалізації фінансової стратегії 

доцільно проводити її деталізацію шляхом складання тактичних планів. Тактичне планування 

покликане сформувати механізми реалізації обраної стратегії та має два різновиди: оперативне та 

поточне. Поточне планування – це різновид управлінської діяльності, який спрямований на роз-

роблення параметрів, заходів, бюджетів та адміністративно-фінансових важелів з метою форму-

вання поточних планів забезпечення фінансової рівноваги у напрямку досягнення завдань обра-

ної фінансової стратегії. Оперативне планування спрямоване на формування вузьких, деталізо-

ваних, короткотермінових планів з конкретних аспектів фінансової рівноваги підприємства, які 

формуються шляхом розвитку поточних планів. Оперативні і поточні плани не повинні 

відхилятися від фінансової стратегії підприємства, а навпаки – деталізувати і доповнювати її.  

Стан фінансової рівноваги підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з 

використанням різних методів, прийомів та методик аналізу, планування та прогнозування . Це 

дозволить критично оцінювати значення індикаторів фінансової рівноваги підприємства як у 

статиці за певний період, так і в динаміці – за ряд періодів, і дозволить визначати і моніторити 

слабкі сторони рівноваги підприємства та визначати заходи щодо більш ефективного фор-

мування і використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Часові проміжки 

моніторингу індикаторів фінансової рівноваги залежать від виду діяльності, стадії розвитку 

підприємства, стану товарних і територіальних ринків на яких функціонує підприємство тощо. 

Постійно діюча система забезпечить ефективне управління фінансовою рівновагою, що, у свою 

чергу, позитивно впливатиме на загальну стратегію та місію підприємства. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НБУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЦІН ТА 

ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ 

 

Реформація економіки України в даний час виставляє ряд питань щодо ефективності 

проведених заходів, в тому числі і тих, що стосуються грошової системи держави. Пріо-

ритетна роль в цьому належиться Національному банку України (НБУ) через його грошово-

кредитну політику. Згідно визначених правил, законів вплив НБУ на грошову систему поля-

гає у контрольних функціях щодо сукупності показників, які характеризують об’єм грошової 

маси, загальний рівень наданих кредитів, структуру та тенденції зміни рівнів номінального 

та реального об’єму виробництва, зміни різних індексів цін, зовнішньоторгового платіжного 

балансу, валютного курсу. 

Одними із проміжних цілей грошово-кредитної політики НБУ в даній ситуації доцільно 

визначити формування “моделі розгляду постійності цін”, розробленої ще у 80-х роках 

минулого століття Федеральною резервною системою США (авторами були Артур Леффер, 

Пол Крейг Робертс і Джон Ваніцкі). 
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Згідно цьому, НБУ зобов’язаний збільшувати кількість грошей, яка є в обороті, кожний 
раз, коли рівень цін понижується і, аналогічно, зменшувати об’єм грошової маси при 
підвищенні рівня цін. В цьому випадку рівень цін може вираховуватися або як дефлятор 
ВНП, або як індекс цін вузької групи основних товарів широкого вжитку. Це дозволяє 
досягти незалежності рівня цін від темпів росту рівня реального об’єму виробництва. 

Разом з тим, як показують проведені дослідження, постійність рівня цін в якості 
протилежної цілі грошово-кредитної політики має певні недоліки (особливо це стосується 
сучасної економіки України). Головними із них є неадекватна реакція економічної системи 
на можливі різкі порушення пропозиції грошей НБУ. В такому випадку необхідно або 
регулювати економіку та державні фінанси, або, для підтримки рівня цін, зменшувати кіль-
кість грошей в обороті через агрегат М0 і М1. Це знову ж таки негативно вплине на реальний 
об’єм виробництва та рівень зайнятості населення. 

Другою проблемою є деяке запізнення заходів НБУ відносно вже тих економічних пе-
ретурбацій, які наступили. Такий математично обґрунтований період становить 2-3 роки для 
повного і об’ємного впливу грошово-кредитної політки на рівень цін. Тобто така модель про-
міжної грошово-кредитної політики дозволяє здійснювати коригуючий вплив на економіку 
для досягнення позитивних тенденцій її розвитку. 
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ 

 
Базовою характеристикою будь-якої фінансової системи є рівень її податкового наван-

таження. Податкове навантаження більшості розвинених країн (з урахуванням відрахувань 
на соціальне страхування) варіюється у межах 30-40% до ВВП. Як засвідчує податкова 
статистика країн OECD, його середнє значення склало 34,3 % ВВП у 2015 році [1]. Серед 35 
розвинених країн світу найвище податкове навантаження спостерігається у Данії – 46,6% до 
ВВП, Франції – 45,5%, Бельгії – 44,8% і Фінляндії – 44%. Найнижче – у Мексики 17,4%, Чилі 
20,7% та Ірландії 23,6%. За рівнем соціального страхування лідирують Франція (16,9% до 
ВВП), Австрія (14,8%) Словенія та Чехія (по 14,5%), Бельгія (14,3%) та Нідерланди (14,2%). 
Найнижчий рівень соціального страхування у Данії та Новій Зеландії – всього 0,1% ВВП, 
Чилі – 1,5%, Мексиці – 3,3%, Ісландії – 3,6%, Ірландії – 3,9%, Канаді – 4,9%.  

Україна за рівнем податкового навантаження відповідає середньому значенню країн 
ОЕСD (35% до ВВП). Частка надходжень єдиного соціального внеску у ВВП в Україні за 
2015 рік склала 9,4%, що відповідає середньому значенню країн ОЕСD (9,1%).  

На основі наведених даних на рис.1 можемо зробити висновок, що рівень податкового 
навантаження на економіку України відповідає рівню розвинених країн світу. Проте струк-
тура податкових надходжень України має певні відмінності: якщо у переважної більшості 
розвинених країн левову частку доходів бюджетної системи становлять доходно-прибуткові 
податки (в середньому 11,6 % ВВП), то в Україні частка податків на доходи, прибуток та 
приріст капіталу складала всього 7%. Натомість частка внутрішніх податків на товари і пос-
луги в Україні 12,6% ВВП, тоді як у країнах OECD 11%, а податки на власність в Україні 
займають незначне місце у податковій системі (всього 0,8% ВВП проти майже 2% у роз-
винених країнах). 
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Рис. 1. Податкові надходження країн OECD та України за 2015 р. у % до ВВП (з соціальним 

страхуванням) [2; 3; 4] 
 

Підтвердження цьому бачимо із рис. 2 і 3: частка прямих податків у податкових 

надходженнях зведеного бюджету України становить лише 27 % проти 34% у розвинених 

кранах. Тоді як частка внутрішніх податків в Україні 49% та 8% – податків на міжнародну 

торгівлю та зовнішні операції проти 32% у розвинених країнах. А частка податків на майно в 

Україні, що включають нерухомість та землю – всього 3,2% податкових надходжень проти 

6% – у розвинених країнах. Внески на соціальне страхування у вітчизняній податковій звіт-

ності виведено зі складу податкової системи та зараховуються на централізовані рахунки 

Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

 
 

Структура податкової системи в Україні відрізняється від розвинутих країн нижчим 

фіскальним значенням податку на прибуток підприємств та доходи фізичних осіб, оскільки 

низький рівень доходів юридичних і фізичних осіб, податкової культури, недосконалість 

фіскального законодавства і роботи податкових служб не дозволяють забезпечити перева-

жання в структурі податкової системи прямих податків. В Україні чинником, що може змі-

нити цю закономірність, є зростання реальних доходів населення з огляду на підвищення 

розміру мінімальної заробітної плати з 2017 року та детінізації національної економіки, а 

також посилення фіскальної ролі податків на власність в Україні.  
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ 

ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ  

 

Обсяги та спрямованість інвестицій безумовно визначають темпи розвитку виробництва 

в країні, крім того, вони є визначальним стимулом для науково-технічного прогресу. 

Функціонування більшості суб’єктів господарювання, як правило, пов’язане з інвестиційною 

діяльністю. Ефективність інвестицій в кінцевому результаті повинна виражатися зростанням 

величини прибутку, продуктивності праці при збільшенні обсягу наданих послуг, випущеної 

та реалізованої продукції чи покращенню її споживчих якостей. В економічно розвинутих 

країнах здійснення інвестицій в основному передбачає вирішення саме цих завдань, які 

забезпечують освоєння нових ринків збуту або збереження своєї частки ринку. 

Актуальним в умовах сьогодення є визначення та вибір пріоритетних напрямків інвес-

тицій, до яких можна віднести технічне переозброєння промисловості, сільського госпо-

дарства, розвиток сфери послуг. На жаль, головні вимоги при вирішенні цього завдання у 

більшості інвесторів полягають в найшвидшій окупності вкладених коштів і швидкому 

нарощуванні прибутку, що не завжди сприяє економічній стабілізації та розвитку. 

Зміни в структурі інвестицій впливають на структурні зрушення в економіці, на 

розвиток різних її сфер та галузей, на обсяги національного виробництва та зайнятості. За 

даними Державної служби статистики України обсяги залучення капітальних інвестицій в 

економіку України у 2015 р. складають 251,2 млрд. грн., що є меншим на 3,4 % відповідного 

показника 2011 року, хоча порівняно з 2014 р. має місце зростання цього показника на 1,3%. 

Аналізуючи динаміку капітальних інвестицій в економіку України за галузями економіки, 

треба відзначити, що у 2015 р. порівняно з 2011 роком: має місце спад обсягів інвестицій в 

таких галузях як промисловість 82849,4 млн. грн. у 2015 р., що складає 93,1% від обсягів 

інвестицій у 2011 р., оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мото-

циклів (на 25,5%), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг під-

приємцям 8797,6 млн. грн. у 2015 р. проти 21323,1 млн. грн. у 2011 р., тобто на 58,7%; 

зростали обсяги інвестицій такій сфері як сільське, лісове та рибне господарство (на 63,6%) 

та в будівництві (на 40,6%). У 2015 р. порівняно з 2014 р. зростають обсяги капітальних 

вкладень в таких галузях як сільське, лісове та рибне господарство (на 68,8%), зменшуються 

обсяги інвестицій у промисловості (на 18,7%), будівництві (на 5,8%), торгівлі (на 18,7%). 

Таким чином, позитивна тенденція в обсягах капітальних вкладень за останні роки 

спостерігається в сільському, лісовому та рибному господарствах, у будівництві, негативна – 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal-8
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=23596&page=0
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у промисловості, торгівлі, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській 

діяльності [1]. 

Основними причинами недостатньої активності інвестиційної діяльності в Україні є: 

несприятливий інвестиційний клімат; недосконала законодавча база; неналежна підготовка 

інвестиційних проектів та програм та їх недієвість; нерозвиненість інвестиційних інстру-

ментів та інвестиційного ринку. Галузева структура інвестицій в основний капітал не є опти-

мальною: інвестиції в промисловість не становлять навіть половини обсягів всіх інвестицій, а 

їх частка зростає з 34,3% у 2011 р. до 40,1% у 2014 р. та зменшується до 33% у 2015 р. Най-

більші обсяги інвестування впродовж 2011-2015 років здійснювали промислові підпри-

ємства, на другому місці – будівельна галузь [1]. 

На сьогодні Україна так і не позбулася повністю структурних деформацій і значно 

відстає від розвинутих країн за багатьма показниками продуктивності виробництва та рівнем 

добробуту населення. Треба відзначити, що такі галузі господарства як промисловість та 

сільське господарство, в першу чергу потребують залучення капіталу для подальшого роз-

витку. Негативним є високий рівень енергоємності промисловості, що впливає на конку-

рентоздатність і собівартість виробленої продукції. Промисловим підприємствам потрібно 

залучати інвестиції ще й для модернізації вже існуючих потужностей, що підвищить їх стій-

кість до фінансових коливань. Крім того, сільське господарство, маючи надзвичайно великий 

потенціал, інвестується взагалі незначною мірою (11,1% сукупних капітальних інвестицій у 

2015 р.).  

Однією з ключових проблем є недостатність фінансових ресурсів, які можуть бути 

використані підприємствами для здійснення інвестицій. Як свідчать дані Державної служби 

статистики України, основними джерелами інвестування були й залишаються власні кошти 

підприємств та установ, що становлять 169257,9 млн. грн. або 67,4 % від загального обсягу 

капітальних інвестицій у 2015 р.; спостерігається зниження величини і частки банківського 

кредитування з 42324,4 млн. грн. (16,3 %) у 2011 р. до 18299,5 млн. грн. (14,8 %) у 2015 р.; у 

структурі іноземного інвестування переважають інвестиції у фінансовий, а не в реальний 

сектор економіки; обсяги коштів іноземних інвесторів у основний капітал у 2015 р. стано-

вили 7834,8 млн. грн. або 3,1 %; зменшилися обсяги фінансування капітальних інвестицій з 

державного бюджету з 18394,6 млн. грн. у 2011 р. до 6114,5 млн. грн. у 2015 р. [1].  

Дієвими інструментами стимулювання інвестиційної активності підприємств є подат-

кова та фінансово-кредитна політика держави, рівень інфляції, оподаткування імпорту 

(звільнення від імпортного мита на інноваційні товари, обладнання, запасні частини, комп-

лектуюче обладнання і сировину, що пов’язані з виробничим процесом), відстрочення-

сплати мита на імпортні матеріали; звільнення від експортного мита; оподаткування дохо-

дів від експорту. Проте, заходи щодо реформування відносин власності на землю і майно не 

мають інвестиційної стимулюючої спрямованості, система амортизації не забезпечує умов 

простого відтворення основних засобів, недостатньо важелів для пріоритетного спрямування 

іноземних інвестицій в виробничу сферу, відсутній механізм забезпечення та підтримки інвес-

тицій в оборотний капітал, фінансово-кредитні установи не зацікавлені в здійснені довго-

строкових інвестиційних операцій, товаровиробники практично не володіють і не застосо-

вують сучасні методи розробки інвестиційних проектів. 

Доцільно активно застосовувати такі основні методи фінансового впливу на умови та 

процеси інвестиційної діяльності підприємств в Україні: фінансове планування; фінансове 

забезпечення; фінансове регулювання; фінансове стимулювання; фінансовий контроль. 

Використання фінансових інструментів (податків, зборів, штрафів, пільг, емісії грошей, 

приватизації) сприятиме посиленню взаємозв’язку джерел фінансового забезпечення інвес-

тиційного розвитку та методів і форм їх прояву. За умов низького інвестиційного потен-

ціалу держави, недостатнього рівня розвитку фінансового ринку, обмежених можливостей 

підприємств самостійно фінансувати інвестиційні проекти посилюється роль банків у акти-

візації інвестиційної діяльності. Інструменти повинні забезпечувати мобілізацію ресурсів із 
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різних джерел, що, в свою чергу, розширить можливості фінансування інвестиційних про-

ектів та сприятиме економічному зростанню України.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Оподаткування доходів фізичних осіб відіграє важливу роль в якості джерела 

формування державних фінансових ресурсів. Крім того, воно повинно сприяти утворенню 

умов для соціально-економічної рівноваги та впливати на економічний вибір фізичних осіб 

відповідно до соціально-економічної політики держави. Одним з найважливіших елементів 

податку, який знаходиться в основі забезпечення вказаних функцій, вважається його ставка.  

На початку формування податкової системи України, при встановленні ставки податку 

керувались принципом соціальної справедливості, за яким проголошувалась підтримка мало-

забезпечених верств населення через встановлення економічно обґрунтованого неоподатко-

вуваного мінімуму доходів фізичних осіб та застосування прогресивного і диференційова-

ного оподаткування. Слід зазначити, що згідно теорії податків в економіці добробуту доціль-

ним та справедливим при оподаткуванні доходів фізичних осіб вважається застосування саме 

прогресивної шкали оподаткування. З прийняттям Податкового кодексу принцип соціальної 

справедливості замінили на загальний підхід щодо встановлення податків – відповідно до 

платоспроможності платників, проте заміна прогресивної шкали на диференційовану ставку 

відбулась раніше – у 2004 році. Головним очікуваним ефектом від переходу на пласку ставку 

при оподаткуванні доходів фізичних осіб було максимальне подолання практики прихову-

вання трудових доходів від оподаткування. З огляду на реалії сьогодення можна конста-

тувати, що досягти бажаного ефекту не вдалось. Зміну механізму нарахування податку з 

2004 року, яка замість неоподатковуваного мінімуму передбачала вже надання податкової 

соціальної пільги, що прирівнювалась до прожиткового мінімуму, так і не було доведено до 

кінця, з огляду на низькі темпи росту середньої заробітної плати. Сьогодні, значне підви-

щення суми мінімальної заробітної плати викликає у фахівців питання щодо можливості 

застосування податкової соціальної пільги та реалізації за допомогою сучасного механізму 

оподаткування доходів фізичних осіб ефекту соціального вирівнювання. 

В умовах посилення в Україні євроінтеграційних процесів, ставку податку вже доціль-

но розглядати як один з факторів впливу на міграційні процеси. Так впродовж останніх років 

в країнах ЄС спостерігалась виразна тенденція до поступового перенесення податкового 

навантаження з таких мобільних факторів виробництва, як капітал та праця, на споживання. 

Разом з тим, реформаційні заходи у більшості країн ЄС полягали у підтримці купівельної 

спроможності громадян, в першу чергу малозабезпечених, за рахунок зменшення наван-

таження на індивідуальний дохід. В свою чергу, зменшення навантаження не завжди 
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супроводжувалось зниженням податкової ставки, а відбувалось в основному через збіль-

шення суми вирахувань з бази оподаткування. За даними Tax Reforms in EU Member States, у 

2015 році вітчизняна ставка ПДФО була однією з найнижчих в Європі. До цієї групи країн 

ЄС можна віднести країни з пласкими ставками податку: Болгарію – 10 %, Литву – 15 %, 

Румунію – 16 %, Угорщину – 16 %, Естонію – 20 %. В Україні переміщення податкового 

тиску на споживання відбувалось в складних економічних умовах і супроводжувалось збіль-

шенням ставки ПДФО у 2016 році до 18 % та розширенням бази оподаткування на пенсії, з 

одночасним зменшенням суми внесків до цільових фондів, та збільшенням штрафів за 

порушення трудового законодавства. Разом з тим, девальвація національної валюти та інфля-

ційні процеси з 2014 року, мали двоякий вплив на базу оподаткування. З одного боку таким 

чином було забезпечено зростання податкових надходжень, але з іншого – зменшення суми 

реальної заробітної плати звузило купівельну спроможність населення. За даними Державної 

служби статистики України темпи зростання реальної заробітної плати склали: у 2014 р. – 

93,5 %, у 2015 р. – 79,8 %, у 2016 р. – 109 %. 

Практика декларування доходів фізичних осіб в країнах ЄС є досить поширеною, проте 

крім основної функції у вигляді надання контролюючим органам відповідної інформації, 

декларанти використовуються її для застосування диференційованих ставок, прогресивної 

шкали оподаткування та здійснення різноманітних вирахувань з суми оподатковуваного дохо-

ду. Подібний механізм оподаткування доходів фізичних осіб в Україні ще недостатньо роз-

винений. До того ж, викликає питання режим використання такої інформації та недопущення 

її потрапляння до несанкціонованих користувачів з метою вчинення протиправних дій. 

Удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, на нашу думку, в 

першу чергу залежить від покращення механізму оподаткування. В умовах суттєвого змен-

шення купівельної спроможності населення необхідно враховувати адекватний рівень про-

житкового мінімуму для визначення неоподатковуваної частини доходу фізичних осіб. 

Електронне декларування повинно розширювати регулюючу функцію ПДФО та містити еле-

менти заохочення для декларантів зменшення податкового зобов’язання на суму соціальних 

гарантій. В цьому аспекті доречним буде першочергове впровадження медичного страху-

вання та пенсійної реформи. 

 
Список використаних джерел 

1. Tax Reforms in EU Member States: 2015 Report [Electronic resource] /Taxation and Customs Union, 

Directorate General for Taxation and Customs Union, Directorate General for Economic and Financial Affairs. – 

Taxation papers, Working paper № 58 – 28.09.2015. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_cus-

toms/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_58.pdf  

 

 
Цвек О. В. 

викладач вищої категорії 

Луцький кооперативний коледж 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

 

Питання правового статусу Рахункової палати України, формулювання основних функ-

цій цього органу й досі залишається концептуально важливим та актуальним. Визнаючи цей 

орган як постійно діючий орган контролю в руках парламенту, Рахункова палата України 

втрачає свою незалежність у системі органів державної влади, а ефективність здійснення нею 

функцій стає помітно нижчою. Реформа Рахункової палати мала на меті перетворення її на 

вищий орган державного аудиту, який сприятиме ефективному суспільному контролю за 

діяльністю влади. У багатьох країнах парламенти і уряди звертаються до знань і досвіду 

фахівців ВОДА, враховують їхню думку з питань, що розглядаються в уряді чи в 
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парламентських комісіях. У ряді країн контрольно-рахункові органи допомагають законо-

давчим структурам в експертизі проектів бюджетів.   

Аналіз діючої в Україні системи державного фінансового контролю, яка в теперішній 

час реформується з метою наближення до європейських стандартів засвідчує не лише 

неефективність її функціонування у сьогоднішньому вигляді, а й необхідність внесення 

суттєвих змін  до низки законів та інших нормативно-правових актів. 

Ухваливши два роки тому закон про Рахункову палату на вимогу міжнародних донорів 

та під тиском громадянського суспільства, влада не звертає на цей важливий орган най-

меншої уваги. 

Досі не призначено членів Рахункової палати, а відповідно не змінено ряд внутрішніх 

нормативно-правових документів. Відкидаючи питання дієвого контролю та аудиту влада 

сама собі робить “медвежу послугу”, адже не має конкретних даних стосовно того, де і яким 

чином неефективно використовуються публічні фінанси і як цього уникнути. Як результат, 

розпорядники бюджетних коштів продовжують приймати безвідповідальні рішення і 

витрачати кошти платників податків неекономно, неефективно і, дуже часто, незаконно. 

В Україні й досі не створено системи контролю і аудиту, яка гарантуватиме, що умови 

для зловживань, шахрайства і корупції у сфері використання публічних фінансів є макси-

мально обмеженими. 

За словами директорки департаменту координації міжнародних програм міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України Олени Трегуб “В нас немає побудованої системи 

контролю публічних фінансів, у нас не відбулася реформа публічної адміністрації, оновлення 

влади відбулося дуже слабко і дуже частково”. 

Через відсутність Рахункової палати виникають проблеми з державним бюджетом. 

Рахункова палата вже кілька років не формується і ускладнює контроль використання 

публічних фінансів. 

Окрім того, потрібно сформувати критерії для формування законів і ввести експертизу 

законопроектів перед їх поданням до порядку денного. Це полегшить підхід до ухвалення 

раціональних рішень і ведення політики загалом. 

Органи, процедури і законодавче поле, які забезпечують контроль за використанням 

публічних фінансів, повинні стати головним питанням реформи влади. 

Формально вищий орган аудиту публічних фінансів виконує свою роботу – проводить 

аудит і оприлюднює результати. Але оскільки в самому законі, який регулює діяльність 

Рахункової палати не визначено цілі його роботи та відсутній індекс оцінки досягнення нею 

цілей контролю та аудиту, то і результати аудиту зводяться до банального “непродуктивно 

використано 91,053 млн. грн.”. 

Крім того, “немає єдиної класифікації фінансових порушень для усіх органів влади, 

державних установ, які здійснюють контроль та аудит за публічними фінансами (Рахункова 

палата, Міністерство фінансів, Державна фінансова інспекція, підрозділи внутрішнього ауди-

ту ЦОВВ, правоохоронні органи) та приймають рішення за результатами такого контролю і 

аудиту” [1]. 

Відповідно, зазначене в результатах аудиту як “непродуктивне використання коштів” 

так і залишається без належної оцінки, адже для правоохоронних органів це не є порушен-

ням. А оскільки українське законодавство не забезпечує обов’язковість врахування резуль-

татів інспекції та проведеного аудиту розпорядниками коштів та не має дієвого механізму 

реагування на надані звіти, то всі ці документи так і залишаться у вигляді вхідної-вихідної 

кореспонденції без жодного впливу на поточний стан речей. 

Отже, діяльність Рахункової палати України зводиться лише до виявлення недоліків і 

презентації пропозицій (вказівок), що дуже негативно відбивається на рівні ефективності її 

роботи. 

Про недостатність виконавчих повноважень Рахункової палати України (РПУ) можна 

судити також на основі аналізу досвіду іноземних країн у цій сфері. Наприклад, Вища  
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Контрольна служба Чехії, Рахункова палата Франції можуть накладати штрафи; Верховна 

палата контролю Польщі – штраф та арешт. Та найбільш суворими є санкції вищого органу 

фінансового контролю Таїланду, який має право засуджувати особу до трьох місяців позбав-

лення волі або накладати штраф у розмірі 3 тис. бат у разі, якщо особа перешкоджає його 

діяльності. На сьогодні Рахункова палата України насправді позбавлена реальної можливості 

усувати виявлені порушення та притягати до відповідальності винних осіб власними 

процесуальними засобами. 

Доцільно за Рахунковою палатою закріпити право безпосереднього звернення до суду, 

з метою представництва інтересів держави та в процесуальному порядку доводити факт 

завдання державі збитків та підраховувати фактичний розмір завданого збитку. 

Крім того законодавчої регламентації потребує перевірка та оцінка діяльності Рахун-

кової палати, оскільки обмеження здійснення зовнішнього аудиту за рішенням Верховної 

Ради України один раз на три роки порушує принцип прозорості та не дозволяє здійснити 

оцінку ефективності діяльності самої палати. 

Вивчення досвіду роботи органів, аналогічних Рахунковій палаті у зарубіжних кранах, 

підтверджує, що державний аудит є ефективним засобом контролю і доводить свою ефектив-

ність не перше десятиліття. Завдяки аудиту можна побудувати систему співпраці, а не пока-

рання між контролюючими суб’єктами та підконтрольними об’єктами. Діяльність контро-

люючих органів спрямовано не на виявлення порушень, а на пошук шляхів їх подолання, які 

у подальшому набудуть обов’язкової реалізації, зацікавленими у цьому підконтрольними 

об’єктами. Їх діяльність у такому разі набуває консультативно-рекомендаційну природу. 

Зазначений досвід можна застосувати в Україні, але цьому має передувати підвищення со-

ціально-економічного рівня життя, правової культури, бажання досягти певних результатів 

та докорінне реформування діяльності самої Рахункової палати. 

Згідно Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-

2021 рр. планується розробити Стратегічний план розвитку РПУ для реалізації розширеного 

мандату, підвищити ефективність аудиту відповідно до міжнародних стандартів, посилити 

моніторинг виконання рекомендацій за результатами аудиту, покращити співпрацю та 

координацію між РПУ та Верховною Радою[2]. 

Отже, можна виділити такі шляхи удосконалення діяльності Рахункової палати України: 

по-перше, удосконалення чинної законодавчої бази; по-друге, надання пріоритету аналітичній 

діяльності Рахункової палати; по-третє, використання позитивного світового досвіду і по-

четверте, надання Рахунковій палаті повноважень зі здійснення карних заходів щодо установ і 

організацій, які перевіряються. 

Прийняття нових “правил гри” для вищого органу державного аудиту не повинно відбу-

ватися поспіхом. Якість та ефективність змін у цьому випадку мають бути пріоритетом.  
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

За результатами аналізу встановлено, що в Україні умови та середовище інвестиційної 

діяльності незадовільні, нестабільні та погіршуються. Це підтверджується малими обсягами 

капітальних вкладень, у т.ч. в основний капітал, дисбалансами у джерелах їх фінансування, 

низькою часткою інвестицій у інноваційну та науково-технічну сфери, галузі реального 

сектору економіки, інституційний розвиток фінансового ринку, а також територіальними 

диспропорціями залучення і використання інвестицій, зокрема прямих іноземних інвестицій.  

У період 2010-2015 рр. в Україні у структурі капітальних вкладень за напрямами вико-

ристання переважали інвестиції у матеріальні активи (у середньому 95,8%), що також свід-

чить про неоптимальність їх структури, недостатність інвестицій у нові технології, інновації 

та комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності.  

В Україні спостерігається висока залежність суб’єктів господарювання від власного 

капіталу та результатів господарювання (понад 65% інвестицій здійснюється за рахунок 

власних коштів підприємств), що не сприяє формуванню збалансованої пропозиції інвести-

ційних ресурсів, де в достатній мірі доступними є кошти іноземних інвесторів, кредити 

банків та інші зовнішні позики.  

Характерною є й надмірна галузева концентрація інвестиційного ресурсу, 34,8% (в 

середньому за 2010-2015 рр.) якого зосереджено у важкій промисловості, а 15,6% − у бу-

дівництві. 

Низька інвестиційна активність в Україні підтверджується малими обсягами капіталь-

них вкладень у розрахунку на 1 грн ВВП (0,14 грн) та на 1 грн вартості основних засобів 

(0,09 грн), одними з найменших показників обсягу іноземних інвестицій у розрахунку на одно-

го мешканця серед країн Європи 1014 дол. США у 2015 р., тоді як у Польщі – 5518 дол. США, в 

Німеччині – 13897 дол. США. 

Встановлено, що головними причинами невисоких обсягів і темпів інвестиційної 

діяльності в Україні є несприятливий інвестиційний клімат та низька інвестиційна при-

вабливість територій, економіки та базових видів економічної діяльності, що проявляється у 

законодавчій, економічній та політичній нестабільності, обтяжливості та несправедливості 

податкової системи, високих рівнях корупції й бюрократії, незахищеності інтересів інвестора 

і права власності. 

Недосконалим є й організаційне середовище інвестування. Так, найбільша частка пря-

мих іноземних інвестицій надходить із офшорних джерел (близько 40%), що зменшує по-

даткові надходження від реальних внутрішніх власників цього капіталу та є негативним 

явищем у процесі реалізації зовнішньої інвестиційної політики України.  

Значні дисбаланси у регіональній структурі залучення прямих іноземних інвестицій 

вказують на визначальний влив галузевої спеціалізації областей України. Індустріальна 

спрямованість східних областей країни є чинником більшого залучення іноземного капіталу. 

Економічний розвиток решти областей не залежить від територіального розташування. 

Аналіз макроекономічних передумов для реалізації організаційно-економічного меха-

нізму підвищення ефективності державної інвестиційної політики в Україні вказує на ряд 

наявних переваг, які для цього вже сформовані в нашій державі, а саме: наявність базового 

законодавства щодо регулювання та сприяння інвестиційній діяльності, сформованість сис-

теми протидії економічним злочинам в інвестиційній сфері, наявність державної органі-

заційної інфраструктури регулювання інвестиційної діяльності, позитивна інвестиційна істо-

рія (нарощування обсягів прямих іноземних інвестицій), активна євроінтеграція та 
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міжнародна економічна співпраця, значні природно-ресурсний, науково-інноваційний та еко-

номічний потенціали, які надають можливості для покращення структури інвестицій та 

збільшення їх обсягів, стабілізації фінансової системи країни та зміцнення роботи бан-

ківського сектору, підвищення ефективності інвестиційних процесів, врівноваження регіо-

нальних диспропорцій соціально-економічного розвитку територій, покращення промоції 

інвестиційних проектів та потенційно інвестиційно привабливих територій країни; стабіліза-

ції нормативно-правової бази та підвищення ефективності системи судочинства, зниження 

податкового тиску на реальний сектор економіки.  

Недоліками, що мають місце у процесі реалізації державної інвестиційної політики в 

Україні, визначено: низькі обсяги та значні регіональні дисбаланси щодо залучення капі-

тальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій, наявність диспропорцій у соціально-еко-

номічному розвитку територій країни, низька ділова активність населення та високий рівень 

безробіття, відсутність належного фінансового забезпечення соціального інвестування, 

слабкість розвитку інвестиційної інфраструктури, зокрема фінансового ринку, нестабільність 

законодавчої бази та обтяжливість податкових важелів, недостатність механізмів викорис-

тання державно-приватного партнерства. 

Встановлено, що відсутність належної протидії зазначеним недолікам загрожує поси-

ленням ще більш деструктивного впливу таких чинників, як зростання корупції та тіньового 

сектору економіки, відтік інноваційного потенціалу та кваліфікованих кадрів, старіння ос-

новних засобів об’єктів соціальної та бюджетної інфраструктури, послаблення рівня захисту 

прав та інтересів інвестора, погіршення міжнародних кредитних рейтингів держави, руйну-

вання системи моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення інвестиційних про-

цесів, погіршення політичної та економічної ситуації й зниження рівня довіри до влади.  

Встановлено, що попри низку позитивних рішень, які були прийняті й реалізовані 

органами державного управління в Україні (формування основоположного інституційно-пра-

вового середовища внутрішньої та зовнішньої інвестиційної діяльності, створення спеціаль-

них економічних зон, реалізація заходів із покращення інвестиційного середовища та 

створення сприятливого інвестиційного клімату), використовуваний організаційно-економіч-

ний механізм державної інвестиційної політики недосконалий і неефективний. Головними 

його недоліками є: відсутність чіткої та прозорої організаційної інфраструктури з управління 

інвестиційними процесами; неналежної відповідальності держави за гарантування права 

власності та захист інтересів інвесторів; відсутність гнучкості та комплексності щодо сис-

темного стимулювання інвестицій, формування сприятливого інвестиційного середовища; 

недовиконання бюджетно-розподільчої функції інвестування; розмитість, відсутність струк-

турності та чіткого планування політики держави щодо покращення соціально-економічного 

становища країни та її регіонів із використанням інвестиційного потенціалу. 

Тому, враховуючи цілі та завдання державної інвестиційної політики, зокрема вирів-

нювання диспропорцій соціально-економічного розвитку за територіями держави та форму-

вання фінансово-інвестиційного ресурсу розвитку соціальної сфери та непродуктивних 

секторів соціально-економічної системи, державі необхідно звернути увагу на існуючі гострі 

проблеми нерівномірного соціально-економічного розвитку регіонів та забезпечити підви-

щення обсягів інвестиційних надходжень у низькопродуктивні та непродуктивні сектори 

економіки. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Системний підхід до формування механізму стратегічного інноваційного розвитку 

підприємства дозволяє представити інноваційну стратегію як складну систему та як під-

систему щодо корпоративної стратегії, що складається з взаємозалежних елементів (етапів 

інноваційного розвитку), визначених інноваційними цілями підприємства та наявними 

ресурсами, і забезпечує динамічний розгляд усіх факторів з врахуванням внутрішніх та 

зовнішніх тенденцій інноваційного розвитку [1]. Одним із основних шляхів досягнення ос-

новних цілей підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища і загострення 

конкурентної боротьби є розробка інноваційної стратегії підприємства і менеджменту інно-

вацій.   

Інноваційна стратегія підприємства містить у собі прийняття рішень стосовно спря-

мованості наукових досліджень та конструкторських розробок, використання здобутих 

результатів і фінансування з метою досягнення поставлених стратегічних економічних цілей 

на перспективу. Як загальна стратегія підприємства, так й інноваційна, в умовах конкуренції 

повинна не тільки забезпечити досягнення поставлених цілей, але досягнути їх з кращими 

результатами, адже в протилежному випадку підприємство не витримає конкурентної 

боротьби за ринок збуту своєї продукції тощо. Успіх на цьому шляху залежить від механізму 

поєднання розвитку наукової ідеї, її розробки, упровадження результату та споживання. 

На умови і зміст формування інноваційної стратегії підприємства впливають [2]: 

– позиція керівництва щодо інновацій (нововведень); 

– система управління інноваціями; 

– сфера фундаментальних і прикладних досліджень; 

– оцінка результатів;  

– відкриття; 

– патенти; 

– інвестиції; 

– інноваційний потенціал підприємства. 

З вибором стратегії пов’язане укладання планів проведення досліджень і розробок, а 

також інших форм інноваційної діяльності. Стратегічне планування ґрунтується на зборі і 

аналізі даних, які характеризують підприємство і сферу його оточення, на чому базується 

структурна схема інноваційного менеджменту підприємства. 

Інноваційний менеджмент базується на прийнятті висококваліфікованих управлінських 

рішень. Якість прийнятого рішення залежить від використаних наукових підходів, методів 

моделювання, рівня автоматизації управління, мотивації рішень, що ухвалюються.  

На результати господарської діяльності великий вплив має технічний розвиток. У 

зв’язку з його багатоспрямованістю і великою складністю важливого практичного значення 

набуває постійно здійснювана система управління інноваційними процесами на підпри-

ємстві.  
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Цілі та пріоритети інноваційної діяльності визначаються, виходячи із загальної стра-

тегії підприємства, вони можуть відображати потреби розв’язання таких проблем [3]: 

– кардинального підвищення якості виготовленої продукції, забезпечення її конку-

рентоспроможності на вітчизняному і світовому ринку; 

– розробки й широкого впровадження ресурсозберігаючих технологій (передовсім 

енергозберігаючих); 

– скорочення до максимально можливого рівня затрат ручної праці, поліпшення умов і 

безпеки праці; 

– здійснення всебічної екологізації виробництва з метою забезпечення належної 

охорони навколишнього середовища.  

Типовий зміст програми інноваційної діяльності підприємства включає: 

– науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи; 

– створення, освоєння нових і підвищення якості тих, що виробляються, видів про-

дукції; 

– запровадження прогресивної технології, модернізація та автоматизація виробничих 

процесів; 

– зведені результати здійснення заходів технічного розвитку. 

Отже, управління інноваційною діяльністю – це сукупність взаємозв’язаних процесів 

планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування й досягання 

цілей інноваційної діяльності підприємства. 

Мета управління інноваційною діяльністю – забезпечення підвищення ефективності 

виробництва завдяки розробці і впровадженню у виробничу діяльність інновацій (ново-

введень) у технологію, управління тощо. 

Управління інноваційною діяльністю і її розвитком є перспективним і оперативним. І 

якщо перспективне управління забезпечує відбір і розробку інновацій на перспективу, то 

оперативний менеджмент інновацій забезпечує впровадження інновацій у практику. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОСНОВНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Реальний сектор національного господарського комплексу є складною багатоелементною 

системою із великою кількістю зовнішніх і внутрішніх чинників та взаємозв’язків (міжга-

лузевих, міжсекторальних, міжрегіональних, міжнародних). Через взаємодію його структурно-

функціональних складових з іншими елементами економічної системи реальний сектор 
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виступає першоосновою забезпечення стійкого зростання та економічної безпеки держави [2,  

с. 25-26]. Розділяючи такий підхід, зазначимо, що сучасне тлумачення поняття “економічної 

безпеки” на рівні національного господарського комплексу не обмежується станом розвитку 

базових видів економічної діяльності, реалізацією економічного потенціалу їх суб’єктів та зба-

лансованістю структури економіки, а розширює умови безпеки національного господарського 

комплексу субрегіональним рівнем та навіть просторово-структурною взаємодією суб’єктів 

базових видів економічної діяльності. 

Втім, за результатами ґрунтовного вивчення наукових поглядів на сутнісно-концеп-

туальні характеристики та завдання, які виконує національний господарський комплекс в 

системі економічної безпеки держави, доходимо висновку, що поняття економічної безпеки 

держави та економічної безпеки її національного господарського комплексу (чи безпосе-

редньо реального сектору) тісно взаємопов’язані і корелюють між собою. Це підтверджуєть-

ся й впливом останнього на усі без виключення структурно-функціональні характеристики 

економічної безпеки держави – макроекономічну, фінансову, зовнішньоекономічну, інвести-

ційну, науково-технологічну, продовольчу, виробничу, енергетичну, екологічну, соціально-

демографічну та їх індикатори.  

В основу визначення суті поняття економічної безпеки національного господарського 

комплексу доцільно закладати ті ж характеристики, якими визначають категорію “еконо-

мічна безпека держави”. В загальному при трактуванні концептуальних характеристик еко-

номічної безпеки держави застосовують такі ознаки, як: 

 стан захищеності економічних інтересів держави, її громадян, національного госпо-

дарства та суспільства (прихильниками цього підходу є Л. Абалкін, М. Єрмошенко, В. Сєн-

чагов, Г. Пастернак-Таранушенко та ін.); 

 здатність національного господарства забезпечувати економічне відтворення, роз-

виток, задовольняти потреби держави, суспільства, особи, економічну незалежність, стабіль-

ність, стійкий розвиток та конкурентоспроможність економіки (так трактують економічну 

безпеку Б. Губський, Я. Жаліло, Н. Третьякова та ін.); 

 умови, що сприяють забезпеченню економічної ефективності, зростанню економіки та 

за яких досягаються економічні інтереси держави, економічних агентів та громадян (так 

вважають А. Архіпов, А. Городецький, А. Козаченко, А. Ляшенко, Б. Михайлов, В. Поно-

марьов, А. Сухоруков); 

 ефективність політики щодо попередження та ліквідації загроз економічним інтересам 

держави, забезпечення стабільного розвитку економіки, задоволення соціальних та еконо-

мічних потреб держави і її громадян (до прихильників цього підходу відносять В. Геєця,  

В. Мунтіяна, В. Сєрєбряннікова та ін.).   

Безперечно, що кожен з цих підходів має право на існування та є об’єктивно доцільним, 

але коли йдеться про безпеку соціально-економічних систем галузевого чи секторального 

рівня, на нашу думку, найбільш доречним є забезпечення умов, за яких певний вид еконо-

мічної діяльності, галузь чи сектор економіки розвиватимуться, забезпечуватимуться умови 

економічної стійкості, життєздатності та динамічної конкурентоспроможності їх суб’єктів. 

Аспект економічної безпеки національного господарського комплексу обумовлюється 

його значенням та впливом на характеристики і співвідношення у елементах внутрішньої 

структури, структурних та функціональних напрямах і складових, принципах і завданнях 

забезпечення. Основні критерії та об’єкти аналізу цих характеристик представлено в табл. 1.  

Відтак, трактування терміну “економічна безпека національного господарського комп-

лексу (його реального сектору)” є дуже близьким за етимологічним змістом до поняття еко-

номічної безпеки держави. Незначні відмінності категорії “економічна безпека націо-

нального господарського комплексу” полягають у дещо сфокусованішому переліку об’єктів 

безпеки, суб’єктів її забезпечення та їх функцій.  
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Таблиця 1 

Характеристики економічної безпеки національного господарського комплексу 

держави [розроблено автором з використанням 1, с. 14-15] 

Критерії Об’єкти аналізу 

Елементи внутрішньої структури безпеки  

Економічна незалежність 
Рівень ресурсної забезпеченості суб’єктів господарювавня, кон-

курентоспроможності їх продукції (послуг) 

Стабільність і стійкість 
Захищеність прав та економічних інтересів суб’єктів господарю-

вання, їх здатність до стабільного функціонування і відтворення  

Здатність до саморозвитку і 

прогресу 

Інвестиційно-інноваційне забезпечення, рівень модернізації ви-

робництва, розвитку інтелектуально-кадрового потенціалу під-

приємств 

Структурні складові економічної безпеки  

Макроекономічна 
Роль підприємств базових видів економічної діяльності у ство-

ренні ВНП  

Фінансова 

Роль суб’єктів господарювання у формуванні бюджетів усіх рів-

нів, забезпеченні грошово-кредитної, валютної, боргової, фондо-

вої безпеки 

Виробнича 
Ефективність та рівень відтворення виробничого потенціалу 

економіки 

Зовнішньоекономічна 
Здатність вітчизняних підприємств конкурувати на зовнішньому 

та внутрішньому ринках 

Інвестиційна 
Обсяги залучення та ефективність використання суб’єктами еко-

номіки інвестиційних ресурсів 

Науково-технологічна 
Інноваційна активність суб’єктів господарювання, рівень інтег-

рації реального виробництва, науки та сектору НДКР 

Соціально-демографічна Рівень якості трудового життя та безпеки праці  

Головні принципи безпеки 

Верховенство закону Рівень дотримання економічними агентами законодавства 

Баланс інтересів особи, 

суспільства, держави 

Рівень оплати праці, зайнятості та соціальної безпеки на під-

приємствах 

Своєчасність та адекватність 

реагування на загрози  

Здійснення прогнозування та модернізація технологічного про-

цесу відповідно до очікуваних змін 

Пріоритет заходів 

попередження 

Наявність та інвестування в систему економічної безпеки суб’єк-

тів базових видів економічної діяльності 

Завдання безпеки 

Економічне зростання, 

соціальне забезпечення 

Роль суб’єктів бізнесу у забезпеченні соціально-економічного роз-

витку території, громади, регіону, держави 

Зміцнення фінансового 

потенціалу держави 

Обсяги та ефективність формування фінансово-інвестиційних 

фондів розвитку підприємств реального сектору економіки 

Посилення енергетичної 

безпеки 

Рівень енергомісткості виробництва та забезпеченість підпри-

ємств енергоресурсами 

Забезпечення продовольчої 

безпеки 

Обсяги виробництва, якість та безпечність, рівень витратоміст-

кості виробництва основних груп споживчих товарів  
 

Список використаних джерел 

1. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / [В. М. Геєць,  

М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. ; за ред. В. М. Гейця]. – Х. : ВД “Інжек”, 2006. – 240 с.  

2. Юрків Н. Я. Забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки України : автореф. дис. 

д.е.н. за спец. 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки). / Н. Я. Юрків.; Львівська комерційна 

академія Центральної спілки споживчих товариств України. – Львів, 2013. – 38 с. 

 
 



 

110 

 

Куцик В. І. 

к.е.н., доцент, 

Баранчук В. Л. 

аспірант 

Львівський торговельно-економічний університет 

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

З переходом України до ринкової економіки і в умовах активізації процесу євро-

інтеграції висуваються нові вимоги до діяльності підприємств. Однак у цьому процесі вини-

кає ціла низка проблемних теоретико-методологічних і прикладних завдань, розв’язання 

яких потребує системного дослідження спектру сучасних проблем трансформації як у теоре-

тичному, так і практичному аспекті. При цьому, принципово важливим є розв’язання проб-

лем, пов’язаних з процесом формування, управління, функціонування, регулювання і розвит-

ку підприємництва, оцінки його потенціалу і реального внеску в справу стабілізації еконо-

мічного зростання, забезпечення інтегрування української економіки у світовий, зокрема 

європейський економічний простір. Таким чином, глобалізація світової економіки породжує 

актуальність утвердження нових економічних знань. 

Формування ефективного економічного механізму регулювання діяльності підприємств 

є не тільки однією з умов подолання кризових явищ у реальному секторі економіки, а й необ-

хідною передумовою успішної діяльності вітчизняних підприємств в умовах господарської 

глобалізації та входження України у світовий економічний простір.  

Одним з пріоритетних напрямків економіки є торговельні відносини між Україною і 

ЄС. Реальний той факт, що з 1 січня 2016 року набула чинності торговельна частина Угоди 

про асоціацію між ЄС і Україною, торговельні українські підприємства мають можливість не 

лише конкурувати між собою, а й безпосередньо залучати європейських партнерів для спіль-

ного ведення бізнесу, як на території нашої держави, так і закордоном. І вже сьогодні можна 

стверджувати про позитивну динаміку експорту вітчизняних підприємств в країни ЄС. 

Торговельні підприємства повинні пристосовуватися під єдине європейське регулювання, 

яке характеризується стандартною системою законів, що утворюють спільний ринок.   

Враховуючи досвід країн ЄС, а саме їх підхід до регулювання діяльності підприємства 

можна виділити такі напрямки: 

- орієнтація на експорт, що в свою чергу призводить до меншої вразливості коливань 

кон’юнктури; 

- ухвалення прозорих єдиних податкових законів з європейськими; 

- залучення іноземних інвестицій в розвиток бізнесу, що є запорукою просування 

товарів на ринки країн Європи; 

- інвестиції в інновації, розвиток прогресивних технологій; 

- залучення державних гарантій для підтримки та процвітання сектору торгівлі. 

Тому особливої актуальності набуває подальший розвиток та швидке реагування на 

будь-які зміни в торговельній галузі. Але для того, щоб діяльність українських торговельних 

підприємств могла впоратися з тиском на світовому ринку необхідно, насамперед ефективно 

сформувати економічний механізм діяльності. Адже, економічний механізм виступає клю-

човим у системі господарського механізму. Від його ефективності на підприємстві залежить 

розвиток економіки нашої держави в цілому.  
На нашу думку, економічний механізм – це цілісна система, в межах господарського 

механізму, яка містить у своєму складі функціональні (аналіз, планування, облік і контроль, 
ціноутворення, господарські зв’язки), забезпечуючи (фінансування) підсистеми та еконо-
мічні важелі (ціни), які виступають орієнтиром підприємницької діяльності. В умовах поси-
лення процесу євроінтеграції виділяємо ще такий елемент економічного механізму, як кор-
поративна культура. Варто зауважити, що досить багато вчених досліджували дане питання, 
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але їх представлені праці на даний час не набули необхідного розвитку, не зацікавили 
суб’єктів господарювання і втрачають свій пріоритет в умовах посилення глобалізаційних 
процесів, які в свою чергу породжують систему міжнародних економічних зв’язків, роль 
яких з кожним днем невпинно зростає. 

Отож, практичне втілення в життя євроінтеграційної політики в сучасних умовах 
глобалізації має пройти фазу розроблення економічного механізму. Завдяки функціонуванні 
його складових та їх можливому корегуванні економічний механізм має місце на існування. 
Україна, а відповідно і господарюючі суб’єкти які інтеграцію до ЄС визнали стратегічним 
курсом своєї зовнішньоекономічної діяльності, повинні у проведенні своєї господарської 
діяльності поступово переходити на основні принципи, правила, інструменти реалізації 
політики ЄС, зберігаючи основні національні засади її формування. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

З кожним роком все більше зростає попит та пропозиція на послуги оцінки вартості 
підприємства. Її виконують за різних обставин, таких як: поглинання, злиття, купівлі, банк-
рутства тощо. Однак під час оцінки вартості підприємств виникає безліч перепон, які пов’я-
зані із постійними змінами навколишнього середовища. У наш час  існує безліч літератури, 
присвяченої питанням оцінки вартості підприємства, щоб покращити процес оцінки та змен-
шити до мінімуму ризик невдачі, проте досі не існує єдиного підходу, який би показував, як 
проводити оцінку в тій чи іншій ситуації і як покрити витрати, які виникають разом із про-
цесом оцінки, або як впливає той чи інший чинник на кінцевий результат оцінки. Тобто не 
має єдиного вірного підходу, яким можна було б достовірно оцінити вартість будь-якого під-
приємства. Процес оцінки вартості підприємства є важким та громіздким процесом, який 
залежить від безлічі як теоретичних основ, так і врахування думок аналітиків у цій сфері. 
Варто зауважити, що значення оцінки вартості підприємства залежить від мети, з якою її 
проводять і від особистого характеру оцінювача. В процесі оцінки вартості підприємства 
завжди головним завданням є врахування усіх чинників, які чинять на неї вплив як з сере-
дини самого підприємства, так і ззовні. І щоб отримати достовірний результат оцінки оціню-
вач повинен оцінити кожен чинник, який впливає на цей процес і ні в якому разі не має права 
проігнорувати хоча б один із них. 

Одним із таких основних і непередбачуваних чинників є ризик. Практично під час будь 
якого процесу ми не можемо обійтися без ризикованих дій. Розвиток ризикованих подій 
може зумовити настання як сприятливих результатів для діяльності підприємства, таких як 
збільшення величини прибутку, так і несприятливих – отримання збитків тощо. 

На думку Ілляшенко І. М., ризик у загальному випадку необхідно розглядати як можли-
вість або загрозу відхилення результатів конкретних рішень або дій від очікуваних [2, c. 122].  

Боднар О. В. зазначає, що ризик виникає при будь-яких видах діяльності, пов’язаних 
із виробництвом продукції, товарів, послуг, характеризується як небезпека потенційно мож-
ливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоодержання доходу порівняно з варіантом, розра-
хованим на раціональне використання ресурсів [1, c. 213].  

На нашу думку під ризиком слід розуміти імовірність виникнення певної ситуації, яка 
може настати у будь-якій діяльності, що призведе до виникнення відхилень від запланованої 
мети, яка проявлятиметься у понесенні додаткових витрат чи зменшенні прибутку, або ж 
залишиться без змін.  
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Тобто успіх діяльності будь-якого підприємства залежить від сприйняття ризику. 
Кожне із підприємств має своє ставлення до врахування та аналізу того чи іншого ризику: 

- не приділення значної уваги аналізу таких чинників або взагалі їх нехтування; 
- не врахування ризиків через свою необізнаність; 
- розрахунок інвесторами всіх можливих варіантів настання того, чи іншого ризику і 

обрання найкращого варіанту для свого інвестування; 
- тощо. 
При розумінні необхідності врахування ризиків при оцінці вартості підприємства його 

величину можна скоротити чи відкоригувати, тим самим зменшити його вплив.  
Ідентифікація ризиків – це процес, при якому діяльність підприємства завжди виявляє 

наявні та потенційні ризики, що можуть негативно вплинути на процес оцінки вартості під-
приємства. Деякі ризики хоч і мають вплив на діяльність підприємства, проте їх величина 
практично не відчутна, а інші мають значно вагоміший вплив, зміна яких може мати ката-
строфічні наслідки для діяльності підприємства. Тому, у такому аспекті, варто чітко про-
аналізувати кожен ризик виявивши величину його впливу, щоб у першу чергу впливати на 
більш вагоміші ризики.   

Ризик та управління ризиком лежить в основі інвестиційного успіху будь-якого під-
приємства. Без чіткого розуміння ризику чи врахування принципів, які зменшують їх вплив, 
діяльність підприємства може стати збитковою. 

Підсумовуючи все вище зазначене, варто зауважити, що оцінка вартості підприємства 
відіграє ключову роль у системі корпоративного управління. Величина оцінки вартості під-
приємства напряму впливає на прийняття рішень підприємствами у напрямку прийняття пев-
них проектів, їх фінансування тощо. Розуміння такого взаємозв’язку є ключем до збільшення 
вартості підприємства та розумної фінансової реструктуризації. Але все це можливе лише 
при ефективному управлінні ризиками та їх врахуванні, які можуть виникнути у процесі 
оцінки вартості підприємства. Тому управління ризиками повинно бути невід’ємною части-
ною безперервного і структурованого циклу у плануванні діяльності кожного підприємства. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ 

ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 
Характеристика конкурентоспроможності торговельного підприємства є відображен-

ням параметрів інтенсифікації ринку, покращення економічних показників господарсько-фі-
нансової діяльності, соціально-орієнтованої економіки підприємства, узагальнюючої оцінки 
конкурентних переваг в межах конкурентного середовища. Тому конкурентоспроможність 
доцільно розглядати як вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та 
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соціальних результатів. Важливим є забезпечення конкурентоспроможності шляхом госпо-
дарських дій, що не виходять за рамки правового поля і відповідають принципам добросовіс-
ної конкуренції. В торговельній діяльності дана умова є важливою, оскільки значна частина 
ринку товарів народного споживання (ТНС) відображає оборот тіньового економічного 
сектора. 

Конкурентоспроможність підприємства, враховуючи трансформаційність поглядів, є 

головним стимулом прогресу, мотиваційним механізмом, джерелом ефективного розвитку 

соціально-економічного клімату господарської системи в цілому. Для досягнення високого 

рівня конкурентоспроможності торговельному підприємству необхідно ефективно і своєчас-

но вводити в дію широкий спектр ринкових стимулів, що дозволить узгодити інтереси усіх 

учасників ринку. 

Відомо, що розвиток економічної системи передбачає зміну форм та методів управ-

ління суб’єктами ринкових відносин і забезпечення ефективності господарювання. Відтак, на 

організаційному рівні окремих підприємств необхідним є обґрунтування стратегії соціально-

економічного розвитку в умовах зростаючої конкуренції, збалансування споживчого ринку 

відповідно до дії закону попиту і пропозиції, що відображається процесом забезпечення і 

використання конкурентоспроможності. 

Вважаємо, що механізм реалізації конкурентних переваг окремих торговельних підпри-

ємств на ринку ТНС формується відповідно до впливу внутрішньогалузевих факторів, влас-

них сильних та слабких сторін, показників підприємств-конкурентів, ефективного нагромад-

жування та використання ресурсного потенціалу, отримання соціально-економічного ефекту 

в цілому. Саме соціально-орієнтована економіка підприємства торгівлі створює умови зрос-

тання продуктивності праці персоналу, ініціює зацікавлення працівника у розширенні асор-

тименту товарної реалізації, формує оптимальну структуру та якість персоналу. Відповідно 

узагальнююча оцінка конкурентних переваг підприємства торгівлі є відображенням еконо-

мічного ефекту в розрізі інтенсифікації ринку, покращення показників господарсько-фінан-

сової діяльності, соціально-орієнтованої економіки підприємства відповідно до організацій-

них та функціональних особливостей господарського процесу. 

Натомість внутрішньогалузева конкуренція торгівлі в значні мірі відображає взаємо-

зв’язок сил галузевої конкуренції шляхом забезпечення товарного обігу і соціально-еконо-

мічного захисту як виробників, так і покупців ТНС. Таким чином торгівля як галузь господа-

рювання забезпечує організаційну та ресурсно-фінансову взаємодію інших галузей, відпо-

відно, конкурентоспроможність підприємств торгівлі є відображенням сфери впливу конку-

рентоспроможності інших господарських галузей. Торгівля відображає регіональні особли-

вості формування попиту і пропозиції, що в значній мірі визначає вплив інвестиційної при-

вабливості та конкурентоспроможності рівня регіону на конкурентоспроможність торго-

вельного підприємства. При цьому держава, яка здатна не лише забезпечувати збалансо-

ваний розвиток економіки, а й контролювати механізми дії неекономічних інститутів, може 

вважатись конкурентоспроможною та формувати соціально-економічну стратегію викорис-

тання конкурентних переваг із врахуванням особливостей політичної, територіальної, со-

ціальної, культурної та інших підсистем [1, с. 24-39; 2, с. 24-40]. 

Ринок ТНС, як основна форма соціально-економічної системи, має бути єдиним в гло-

бальному вираженні. Відповідно, мікрорівень конкурентного середовища торгівлі доцільно 

розглядати як внутрішньорегіональний ринок ТНС, сформований як система адмініст-

ративно-організаційних відносин, що виникають між органами управління, господарськими 

суб’єктами, кінцевими споживачами в процесі виробництва і реалізації ТНС та продукції ви-

робничо-технічного призначення. Таким чином, інфраструктура конкурентного середовища 

включає органи управління, господарські суб’єкти, споживачів і відповідні регулятори впли-

ву на процес руху товарних, грошових, трудових, енергетичних та інших ресурсів. 

Схема функціональних взаємозв’язків конкурентного середовища відображає гос-

подарську діяльність підприємств виробництва і реалізації ТНС в процесі забезпечення 
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економічних та соціальних потреб кінцевих споживачів. Особливістю конкурентних взаємо-

зв’язків відповідно до визначення категорії ринку як механізму узгодження економічних 

інтересів покупців і продавців ТНС є відведена торговельним підприємством функція по-

купця по відношенню до підприємств виробників та функція продавця в системі внутрішньо- 

регіонального ринку. Отже, крім відомих народногосподарських функцій торгівлі, ринкове 

середовище передбачає функцію ефективної конкуренції на ринку виробництва та реалізації 

ТНС. 

Відмітимо, що процес формування конкурентного середовища характеризується обме-

женням функцій органів державного управління в регулюванні виробництва і розподілу то-

варної продукції та направлення цих функцій на створення і впровадження законодавчих 

актів, роздержавлення економічних ресурсів, удосконалення ринкової інфраструктури. Важ-

ливою стає підтримуюча діяльність держави в умовах формування конкурентного середо-

вища (правове забезпечення ринкової діяльності, збалансований розвиток інфраструктури) та 

компенсаційна діяльність органів державного управління (проведення антимонопольних 

заходів, організація соціально-економічного захисту населення) [3, с. 71-82]. 

Система конкурентоспроможності є функціональною за умови використання конку-

рентних переваг окремими суб’єктами конкурентного поля, що забезпечує фінансовий ефект 

конкурентоспроможних підприємств та стимулює удосконалення господарського механізму 

підприємств-конкурентів. Таким чином, конкурентоспроможність доцільно розглядати як 

важливий елемент соціального розвитку товарного ринку та захисту споживачів. Даний 

ефект є результатом продажу конкурентоспроможних ТНС торговельними підприємствами 

та конкуренцією за споживача. 
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АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Мотивація праці є однією з провідних функцій управління підприємствами санаторно-

курортного комплексу України. В свою чергу, аналіз управління мотивацією праці є клю-

човим завданням в контексті формування правильного підходу до побудови ефективної 

мотиваційної системи на підприємстві. 

Управління мотивацією працівників на підприємствах санаторно-курортного комплек-

су в сучасних умовах передбачає використання системного підходу, що дозволяє врахувати 

зміни не тільки у внутрішньому, але й зовнішньому середовищі, які стосуються макро-

економічних процесів на ринку праці, діяльності виробників і споживачів продукції, впливу 

низки інших чинників зовнішнього середовища.  
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Стандартний процес побудови системи управління мотивацією на підприємствах са-

наторно-курортного комплексу відбувається наступним чином: 

 вивчення потреб і переваг співробітників; 

 аналіз рейтингу: заробітна плата, просування, розвиток і навчання; 

 узагальнення висновків і розроблення пропозицій щодо внесення змін у систему 

мотивації праці працівників; 

 розробка нових правил винагороди, процедур оцінки просування; 

 навчання менеджерів і впровадження розроблених принципів. 

Основну частку мотиваційних витрат підприємств санаторно-курортного комплексу 

складає оплата праці, куди відносимо заробітну плату, премії, надбавки та інші матеріальні 

виплати працівникам. 

Для оплати праці підприємств санаторно-курортного комплексу використовуються 

посадові оклади, розмір яких встановлюється залежно від посад, зазначених категорій пра-

цівників, їхньої кваліфікації, умов праці, масштабів і складності виробництва, обсягів і 

складності робіт [1]. 

Найвищий рівень заробітної плати отримують лікарі та адміністративний персонал, а 

медперсонал середньої і нижчої ланки, обслуговуючий персонал – менший. Розглядаючи 

сутність доплат на підприємствах санаторно-курортного комплексу, зазначимо, що вони по-

в’язані з якістю роботи конкретного працівника, повинні мати чітко виражений стимулю-

вальний характер. 

Крім основної зарплати, доплат та надбавок велике місце в оплаті праці на санаторно-

курортних підприємствах належить преміальній доплаті. Підприємства здебільшого викорис-

товують обґрунтовану систему премій, а саме: вибране джерело премій, показники та умови 

преміювання, періодичність виплат.   

В цілому, система оплати праці носить двостороннє спрямування. Соціальний пакет 

для працівників підприємств санаторно-курортного комплексу складається з наступних 

складових: 

– додаткове недержавне пенсійне забезпечення;  

– оплата програм навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

персоналу;  

– надання матеріальної допомоги на оздоровлення під час відпустки;  

– матеріальна допомога разового характеру; 

– надання путівок на оздоровлення працівників;  

– оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням;  

– нагородження кращих працівників туристичною путівкою, путівкою для дітей;  

– квитки на вистави та подарунки дітям працівників до свят. 

Для мотивації праці, а по суті, для забезпечення потрібного рівня трудової активності 

персоналу доцільно:  

 визначити набір цінностей, які будуть закладені в основу мотивування персоналу, що 

повинен враховувати основні потреби та інтереси людей, які записують у формі пільг, пе-

реваг, видів заохочення і закріплюють в інших локальних нормативних правових актах;  

 визначити рівень потреб кожного працівника, його інтереси і можливості задоволення; 

 конкретизувати види трудової діяльності, які потрібні організації і які доцільно 

мотивувати;  

 організувати працю так, щоб переконати працівника в можливості задовольнити його 

інтереси з доступними для нього витратами фізичних і моральних сил, часу та можливості 

відтворити свою працездатність;  

 узгодити певні види діяльності з набором цінностей і переваг; 

 при наймі працівника вияснити, які в нього мотиви, інтереси, яка система цінностей. 
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Крім матеріальної мотивації на підприємствах санаторно-курортного комплексу засто-

совується і нематеріальна мотивацію, яка, у більшості випадків, направлена на підвищення 

лояльності та зацікавленості співробітників до компанії.  

До неї входять такі заохочення до високорезультативної роботи, які не видаються 

співробітникам у вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть потребувати від ком-

панії інвестицій в якість робочої сили. Дані стимули спонукання трудових ресурсів, можуть 

бути спрямовані як на окремого працівника, так і на колектив в цілому [2, с. 111]. 

Мотиваційна політика на підприємствах санаторно-курортного комплексу відбувається 

основним чином шляхом матеріального стимулювання через оплату заробітної плати, в яку 

входять також і премії та інші заохочувальні виплати.  

Ефективно спланована система мотивації на підприємстві сприяє підвищенню ефек-

тивності діяльності персоналу, збільшенню обсягів наданих послуг, покращенню якості 

виконання працівниками роботи та іншим позитивним моментам діяльності підприємства 

без будь-яких особливих затрат. 
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ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Забезпечення фінансової безпеки як найважливішої складової економічної безпеки 

підприємства на сучасному етапі є основою ефективного розвитку економіки України, під-

приємництва, виробничої сфери та сфери послуг, адже саме фінансова безпека спонукає до 

підтримання найважливіших фінансових показників на такому рівні, який створить перед-

умови для ефективного функціонування суб’єкта господарювання. 

Фінансова безпека підприємства являє собою такий стан підприємства, при якому 

корпоративні ресурси використовуються максимально ефективно, що в  сьогоденні дає змогу 

уникати загроз, а в майбутньому дає можливість забезпечити ефективне функціонування 

підприємства. 

Тому в сучасних умовах інтеграції економіки України в світовий економічний простір 

та фінансової нестабільності ефективне фінансове управління суб’єктом підприємництва має 

важливе значення, оскільки передбачає розроблення дієвих механізмів забезпечення дос-

татнього рівня його фінансової безпеки.  

Зважаючи на те, що на фінансову стійкість суб’єктів підприємництва впливають як зов-

нішні, так і внутрішні чинники, фінансова безпека суб’єктів підприємництва повинна бути 

спрямована на нейтралізацію їх негативного впливу та досягнення певного ефекту від 

проведених заходів. 

Отже, фінансова безпека суб’єкта підприємництва є невід’ємною складовою його 

управління, а її значення полягає перспективному баченні його майбутнього зростання та 

вибору перспективних напрямів його розвитку. 

Зазначимо, що фінансова безпека з погляду структури складається із таких складових 

[3] як:  

 бюджетної;  

 валютної безпеки;  

 грошово-кредитної безпеки;  

 безпеки фондового ринку.  

А основою фінансової безпеки є її завдання, функції та принципи. 

До завдань фінансової безпеки відносять наступні:  

 своєчасне виявлення та ліквідація загроз, чинників та умов, що спричиняють фінан-

совий, матеріальний та моральний збиток суб’єкту підприємництва;  

 віднесення інформації до категорії обмеженого доступу;  

 створення механізму та умов оперативного реагування на загрози безпеці та появу 

негативних тенденцій у функціонуванні суб’єкта підприємництва;  

 створення умов для максимально можливого відшкодування та локалізації збитків, що 

отримані на підставі неправомірних дій фізичних та юридичних осіб, для послаблення 

негативного впливу порушень безпеки на досягнення стратегічних цілей;  

 забезпечення діяльності суб’єкта підприємництва фінансовими ресурсами;  

 відновлення стабільності і стійкості фінансового стану суб’єкта підприємництва;  

 дослідження ступеня ефективності фінансових потоків та розрахункових відносин;  

 забезпечення стабільності та стійкості фінансового стану суб’єкта підприємництва [1]. 
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Своєю чергою до функцій фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, через які реалі-

зуються завдання відносять наступні:  

 здійснення моніторингу фінансового стану суб’єкта підприємництва з метою раннього 

виявлення ознак його кризового стану;  

 визначення масштабів кризового стану;  

 дослідження основних факторів, що обумовлюють кризовий розвиток суб’єкта під-

приємництва;  

 реалізація заходів щодо запобігання фінансових криз;  

 контроль за виконанням антикризових заходів і оцінка отриманих результатів;  

 забезпечення стабільності та ефективної діяльності суб’єкта підприємництва як у 

короткостроковому, так і довгостроковому періодах. 

Що стосується основних функціональних цілей фінансової безпеки, то до них належать 

наступні: 

 підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства; 

 забезпечення високої фінансової ефективності роботи; 

 досягнення високої конкурентоздатності; 

 ефективна організація безпеки капіталу та майна підприємства, а також його комер-

ційних інтересів; 

 підтримка належного рівня ділової активності;  

 забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної таємниці [2]. 

Виходячи з вище наведеного зазначимо, що умовами забезпечення фінансової безпеки 

підприємства виступають наступні: узгодження фінансових інтересів підприємства з інте-

ресами оточуючого середовища; наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової 

системи, яка спроможна забезпечувати реалізацію фінансових інтересів і завдань; збалансо-

ваність та комплексність фінансових інструментів, що використовуються на підприємстві; 

постійний розвиток фінансової системи підприємства.  
Також фінансова безпека підприємства  залежить від того, наскільки ефективно ви-

користовується  капітал і наскільки є якісним фінансовий менеджмент  та корпоративне уп-

равління. В сучасному світі важливим елементом у забезпеченні функціонування підпри-

ємства стали: швидкість оновлення технологій, інформаційної бази, швидкість адаптації до 

змін ринку. 

Оскільки від забезпечення фінансової безпеки підприємства залежить його розвиток та 

діяльність, то основним завданням фінансової безпеки є своєчасне виявлення ознак настання 

фінансової кризи та її причин. Відповідно, на кожному підприємстві важливим завданням є 

розробка дієвої стратегії розвитку фінансової безпеки. 

Таким чином, фінансова безпека для суб’єктів підприємництва, яка спрямована на їх 

розвиток та ринкову адаптацію, стає особливо актуальним та важливим питання в умовах 

економічних перетворень, які мають глобальний характер. 
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РОЛЬ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Головною метою управління фінансово-економічною безпекою підприємства є досяг-

нення високої фінансової стійкості підприємства та захист його фінансово-економічних 

інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз для забезпечення стійкого розвитку в дов-

гостроковому періоді. Оскільки фінансово-економічна безпека підприємства є складною 

системою, то її варто розглядати через призму її функціональних складових, таких як: фі-

нансова, інтелектуальна, кадрова, ринкова, техніко-технологічна, політико-правова, еколо-

гічна, силова. 

Найчастіше і виділяють наступні складові фінансово-економічної безпеки підпри-

ємства, (рис. 1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні складові фінансово-економічної безпеки підприємства 
Джерело: складено на основі [1; 2]. 

 

Фінансова складова є провідною та вирішальною для ефективного функціонування 

підприємства. До фінансової складової економічної безпеки входять такі елементи, за якими 

оцінюють стан загрози: 

- аналіз загрози негативних дій щодо політико-правової складової економічної безпеки; 

- оцінка поточного рівня забезпечення фінансової складової економічної безпеки; 

- оцінка ефективності запобігання можливій шкоді від негативних дій, пов’язаних з 

антикризовими явищами. 

Інтелектуальна і кадрова складові визначають в першу чергу інтелектуальний та про-

фесійний склад кадрів. Програма інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки 

має охоплювати як взаємопов’язані, так і самостійні напрями діяльності того чи іншого 

суб’єкта господарювання. 

За ринкову складову безпеки на підприємстві має відповідати служба маркетингу. Ця 

складова відображає рівень відповідності внутрішніх виробничих можливостей підприємства 

зовнішнім, які формуються в ринковому середовищі, тобто наскільки науково-дослідна ро-

бота, виробнича і збутова діяльність відповідають запитам ринку і конкретним потребам 

споживачів. 
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Значущість цієї складової полягає в тому, що вона відповідає за доведення виготов-

леної продукції до конкретного споживача. Відомо, що всі зусилля з виробництва будуть 

зведені нанівець, якщо продукція не буде продана.  

Техніко-технологічна складова передбачає аналіз ринку технологій стосовно вироб-

ництва продукції аналогічного профілю певного підприємства. 

Політико-правова складова охоплює наступні елементи організаційно-економічного 

спрямування: 

- аналіз загроз негативних впливів; 

- оцінку поточного рівня забезпечення, планування комплексних заходів спеціалізова-

ними підрозділами підприємства; 

- здійснення ресурсного планування; 

- планування роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства. 

Інформаційна складова економічної безпеки формується за допомогою: 

- збору всіх видів інформації, яка стосується діяльності суб'єкта господарювання; 

- аналізу отриманої інформації з дотриманням загальноприйнятих принципів. 

Екологічна складова повинна гарантувати безпеку суспільству від суб’єктів 

господарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність. При цьому індикаторами 

екологічної складової економічної безпеки є, з одного боку, нормативи граничне допустимої 

концентрації шкідливих речовин, установлені національним законодавством, а з іншого − 

аналіз ефективності заходів для забезпечення такої екологічної складової. 

Силова складова спрямована на: 

- забезпечення фізичної і моральної безпеки співробітників; 

- гарантування безпеки майна та капіталу підприємства; 

- гарантування безпеки інформаційного середовища підприємства; 

- забезпечення сприятливого зовнішнього середовища бізнесу.  

Таким чином, функціональні складові є сукупністю основних напрямів його фінансово-

економічної безпеки, що істотно відрізняються один від одного за своїм змістом. Для досяг-

нення найбільш високого рівня фінансово-економічної безпеки підприємство має проводити 

роботу із забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових підпри-

ємства. Система фінансово-економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її 

повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-

технічних і фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним 

з працівників важливості гарантування безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи 

керівників служб безпеки підприємств. 
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ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ У 

ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні умови господарювання вимагають обов’язкового включення в стратегію 

стійкого розвитку підприємств заходів, які дозволяють мінімізувати зовнішні та внутрішні 

загрози фінансовій безпеці підприємства. Адже, безпека підприємства не означає його 
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функціонування без загроз. Будь-яка організація, незалежно від того, яку продукцію вона 

виробляє і які послуги надає, наражається на ризики. Вони можуть перешкоджати його функ-

ціонуванню, розвитку, руйнувати структуру ззовні або зсередини. Для підприємницької 

діяльності вони не лише неминучі, але змушують підприємство удосконалювати систему 

захисту власних інтересів. 

Перш за все, для того, щоб попередити виникнення загрози та нейтралізувати її нега-

тивні наслідки потрібно ефективно управляти ризиками, так як загроза, на думку багатьох 

вчених, є негативним результатом ризику [1]. Тобто прогнозування можливості настання 

потенційно ризикової події, а також вжиття заходів щодо запобігання або зниження ступеня 

наслідків, що можуть настати від ризику, не призведе до виникнення загрози. Таким чином, 

система управління ризиками включає: 

• прогноз виникнення будь-яких потенційних ризиків; 

• вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що породжують ризик; 

• мінімізацію самого ризику чи негативних наслідків, які можуть виникнути від того чи 

іншого ризику. 

Під зниженням ризику будемо розуміти зменшення або розмірів можливого збитку, або 

імовірності настання несприятливих подій. Найчастіше воно досягається за допомогою 

здійснення попереджувальних організаційно-технічних заходів, оптимізації товарно-мате-

ріальних запасів, зменшення простоїв обладнання, лімітування тощо [2, с. 69]. 

Існують наступні форми зниження (профілактики) ступеня ризику: 

1. Мінімізація ризиків  це сукупність дій, направлених на зниження ризику, шляхом 

його уникнення або попередження. 

2. Диверсифікація ризиків, дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу 

між різноманітними видами діяльності. Диверсифікація є найбільш обґрунтованим і відносно 

менш витратним способом зниження ступеня фінансового ризику, як розсіяння інвестицій-

ного ризику. Напрями диверсифікації ризиків відображені на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Напрями диверсифікації ризиків 

Джерело: [3] 

 

3. Лімітування ризиків. За тими видами господарської діяльності та господарських 

операцій, які можуть постійно виходити за встановлені межі допустимого ризику, цей ризик  

лімітується шляхом встановлення відповідних економічних і фінансових нормативів. 
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а) диверсифікація різних видів діяльності (передбачає  вико-

ристання альтернативних можливостей отримання доходу і  

прибутку від різних видів господарських операцій); 

б) диверсифікація постачальників товарів (наприклад, перед-

бачає забезпечення розмаїтості комерційних партнерів з поста-

чання на підприємство основних груп товарів); 

в) диверсифікація асортименту продукції, що випускається; 

г) диверсифікація портфеля цінних паперів (не змінюючи при 

цьому критеріальних цілей формування цього портфеля); 

д) диверсифікація депозитного портфеля (не змінюючи при 

цьому істотно умови їх розміщення); 

є) диверсифікація кредитного портфеля (вибір різних форм 

кредитування діяльності підприємства; 

ж) диверсифікація портфеля страхових послуг для зниження 

втрат від ризиків фінансово-економічної діяльності. 
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Система таких нормативів, що забезпечують лімітування економічних ризиків, може 

включати: 

а) максимальний обсяг комерційної операції із закупівлі товарів, що укладається з 

одним контрагентом; 

б) максимальний розмір сукупних запасів товарів на підприємстві (запасів поточного 

поповнення, сезонного збереження, цільового призначення); 

в) максимальний розмір споживчого кредиту, наданого одному покупцю (у рамках 

диференційованих груп чи покупців груп товарів); 

г) мінімальний розмір оборотних активів у високоліквідній формі (з виділенням  їхньої 

суми у вигляді готових засобів платежу); 

д) граничний розмір використання позикових коштів  в обороті (чи їхня питома вага у 

загальній сумі використовуваного капіталу); 

е) максимальний розмір депозитного внеску, розміщуваного в одному комерційному 

банку тощо. 

4. Отримання додаткової інформації – є одним з найважливіших способів зниження 

ризику. Природно, що коли б у менеджера була більш повна інформація, він міг би зробити 

кращий прогноз та знизити ступінь ризику. Система профілактики ризиків хоча і знижує 

ймовірність їх виникнення, але не в змозі нейтралізувати всі пов’язані з ними негативні 

фінансові наслідки.  

5. Використання організаційних і економічних методів управління ризиком Основне 

завдання страхування (самострахування) полягає в оперативному подоланні тимчасових 

труднощів фінансово-комерційної діяльності. У процесі самострахування створюються різні 

резервні і страхові фонди. Ці фонди в залежності від мети призначення можуть створюватися 

в натуральній чи грошовій формі. Резервні грошові фонди створюються  насамперед на 

випадок покриття непередбачених витрат, кредиторської заборгованості і т. і н. Створення їх 

є обов’язковим для окремих видів підприємств, тих, що функціонують у формі акціонерних 

товариств або мають спеціальні фінансові вимоги для здійснення ліцензійної діяльності [3]. 

Отже, щоб запобігти негативним наслідкам у вигляді ризиків і загроз фінансовій без-

пеці підприємства чи мінімізувати їхній вплив, необхідно заздалегідь попіклуватися про ви-

бір заходів та методів, що забезпечать виявлення ризикованої ситуації та ліквідують її причи-

ни на самому початку. На нашу думку, для вітчизняних підприємств найбільш дієвими ме-

тодами керування ризиками і загрозами є їх мінімізація, страхування та диверсифікація. 
 

Список використаних джерел: 

1. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства : навч. посібн. / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, 

Д. К. Воронков. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 251 с. 

2. Фоміна О. В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О. В. Фоміна // Economic Annals-XXI. ‒ 

2015. ‒ 3-4(2). ‒ С. 67-70. 

Чібісова І. В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / І. В. Чібісова, Є. М. Івашина // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_31/Chibis.pdf. 
 

 
Музичка О. М. 

к.е.н., доцент 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

БАНКІВ 

 

В умовах сьогодення актуальними проблемами діяльності банківського сектора еко-

номіки України залишаються високий рівень проблемності кредитів, значні відрахування в 

резерви за активними операціями, списання безнадійних до повернення кредитів, збільшення 
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адміністративних витрат, невідповідність темпів зростання процентних доходів і витрат, що 

обумовлено недосконалістю законодавчої бази, незадовільним фінансовим станом позичаль-

ників різних галузей економіки, конфіденційністю інформаційної бази про кредитні історії 

клієнтів. З огляду на це, підвищення якості банківських кредитів залишається пріоритетним 

напрямом забезпечення фінансової безпеки банків. 

Ефективне управління якістю кредитного портфеля банків ґрунтується на застосуванні 

відповідних методичних підходів, які в комплексі формують інструментарій прийняття уп-

равлінських рішень, що загалом диференціюється залежно від методів, форм оцінки та осо-

бистого досвіду кредитних експертів. Загалом для оцінки ефективності управління якістю 

кредитного портфеля можна застосовувати як кількісні, так і якісні критерії. Для оцінки 

якості кредитного портфеля банку використовуються кількісні показники, а для оцінки уп-

равління якістю кредитного портфеля  якісні. Для оцінки якості кредитних вкладень до-

цільно поділити показники на три групи: 1) показники оцінки якості окремих елементів кре-

дитного портфеля і портфеля в цілому; 2) показники сегментації, які використовуються для 

виявлення сфер ризику; 3) показники прогнозованого розміру втрат, пов'язані із застосуван-

ням методу VAR і моделюванням. 

Досліджуючи сучасну банківську практику можна відзначити, що найбільш використо-

вуваними критеріями оцінки якості кредитного портфеля установи, є: ризикованість 

кредитної діяльності та достатній обсяг резервів для відшкодування можливих втрат. На 

нашу думку, при характеристиці якості банківських кредитів необхідно приймати до уваги 

наступне: по-перше, якість кредиту має динамічний характер і може змінюватись у процесі 

надання позики на різних етапах руху кредиту; по-друге, якість банківського кредиту 

перебуває під впливом суттєвої кількості факторів кредитного ризику, які можуть залежати 

як від позичальника, так і від самого банку-кредитора; по-третє, підходи до розуміння якості 

позик і вибору параметрів їх оцінки носять суб’єктивний характер, оскільки різняться між 

банками, регуляторами у способах і прийомах оцінки якості виданих кредитів. 

Характеризуючи поняття “якості кредиту”, необхідно відмітити, що воно тісно по-

в’язане з категорією “проблемні кредити”, які найчастіше ототожнюються із недіючими кре-

дитами, сумнівними та безнадійними до повернення, пролонгованими й відтермінованими. 

Відповідно до підходу Міжнародного валютного фонду використовується поняття “недіючий 

кредит”, під яким прийнято розуміти такий, за яким сплата основної суми та процентів за 

ним прострочені: 1) на три місяці (90 днів) або більше; 2) менше ніж на 90 днів, проте 

відповідно до національних норм нагляду вважається, що обслуговування такого кредиту є 

“слабким” або “незадовільним” [1]. 

На нашу думку, проблемна заборгованість за кредитами – це прострочені платежі за ко-

ристування кредитними ресурсами й нездатність позичальника генерувати адекватні грошові 

потоки, що призводить до суттєвого порушення термінів виконання кредитних договорів й 

необхідності використання відповідного інструментарію реструктуризації та рефінансування 

боргу. 

У відповідності до Положення “Про визнання банками розміру кредитного ризику за 

активними банківськими операціями” № 351 від 30.06.2016р. реструктуризація – це зміна 

істотних умов за попереднім договором з метою пом’якшення вимог до боржника у зв’язку з 

фінансовими труднощами боржника та необхідністю створення сприятливих умов для вико-

нання ним зобов’язань за активом (зокрема: зміна процентної ставки; часткове прощення 

боргу; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати 

процентів/комісій); зміна розміру комісії) шляхом укладання додаткової угоди з боржником. 

Іншим інструментом роботи із проблемними кредитами визначено рефінансування як спря-

мування банком за укладеним новим договором про надання кредитних коштів боржнику на 

забезпечення повного чи часткового виконання таким боржником іншого зобов’язання 

фінансового характеру, унесення змін до діючого договору щодо збільшення розміру за-

боргованості на суму нарахованих та несплачених процентів (капіталізація процентів) через 
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нездатність боржника забезпечити виконання зобов’язань. Актив є рефінансованим, якщо 

укладення нового договору щодо надання банком кредитних коштів або внесення змін до 

діючого договору відбулося в день або протягом 30 календарних днів до або після строку 

виконання боржником зобов’язань згідно з діючим договором [3]. 

В умовах сьогодення використання інструментарію реструктуризації й рефінансування 

проблемних кредитів набуває практичної значимості, оскільки динаміка прострочених 

кредитів має тенденцію до суттєвого зростання, що спричиняє визнання фінансового стану 

багатьох банківських установ проблемними й нежиттєздатними. Проблемною ситуацією у 

сфері банківського кредитування вважаємо постійне зростання проблемної заборгованості 

банків України при суттєвому скороченні їх кількості (до 96 установ на початок 2017 року), 

що за нашими розрахунками загрожує фінансовій безпеці банківського сектору економіки 

України й значно перевищує критичний рівень безпеки у цій сфері  7%. Частка простро-

ченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резиден-

там України у 2013 р. відносно 2011р. знизилась з 9,6% до 7,7%. Проте, починаючи з 2013 р. 

даний показник мав стійку тенденцію до зростання: 13,5% у 2014р. та 24,2% у 2016р. Необ-

хідно відмітити, що в контексті виміру рівня безпеки даний показник відноситься до типу В і 

є дестимулятором, оскільки між його фактичними значеннями та інтегральною оцінкою є 

зворотній зв’язок, іншими словами, підвищення частки простроченої заборгованості в за-

гальному обсязі кредитів є явищем негативним і становить загрозу фінансовій безпеці бан-

ків. Критичне значення даного показника – 7% [2], а фактичні його значення впродовж 2011-

2016 рр. були значно вищими. Отже, за даним індикатором рівень банківської безпеки можна 

охарактеризувати як абсолютно небезпечний. 

Отже, забезпечення якості кредитного портфеля  це складний багатофакторний процес, 

який передбачає врахування комплексу макро- і мікроекономічних чинників, що впливають на 

стан і динаміку кредитної діяльності банків та їх стійкість до кризових явищ і ситуацій, 

здатність своєчасно реагувати на існуючі проблемні ситуації. В даному контексті ефективність 

управління якістю кредитного портфеля банку залежить від раціональності сформованої 

системи фінансової безпеки банків, де комплексно б враховувалися всі ендо-та екзогенні 

чинники, які впливають на хід реалізації кредитного процесу та впровадження дієвих науково 

обґрунтованих методик та концептуальних підходів в рамках кредитного менеджменту. 

 
Список використаних джерел 

1. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.imf.org. 

2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : 

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29 жовтня 2013 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm. 

3. Про затвердження положення про визнання банками розміру кредитного ризику за активними 

банківськими операціями: Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16. 

 

 

Рущишин Н. М. 

к.е.н., доцент 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Сьогодні банківські установи функціонують в умовах невизначеності та посиленої 

ризиковості діяльності. Ситуація на валютному ринку, військові дії на сході країни, анексія 

Криму й інші дестабілізуючі фактори негативно вплинули на результати діяльності банків, 
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спричинили додаткові загрози їхній фінансово-економічній безпеці. Важливою на даному 

етапі діяльності банків є оцінка рівня загроз, що дасть змогу своєчасно попередити небез-

пеки, забезпечити їх стабільність і незалежність. Проблема забезпечення фінансово-еконо-

мічної безпеки банків набуває особливої актуальності та наукової значимості з огляду на 

глобалізацію фінансових ринків і необхідність витримувати міжнародну конкуренцію вітчиз-

няними банками. 

Фінансово-економічна безпека банків – це стан, коли фінансова стабільність чи ре-

путація не може бути підірвана цілеспрямованими діями певної групи осіб і організацій або 

фінансовою ситуацією, що складається всередині чи зовні банківських установ. Головною 

метою забезпечення фінансово-економічної безпеки банків можна вважати досягнення 

максимальної стабільності їх функціонування та створення умов для подальшого фінансово-

економічного розвитку шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх загроз. Забезпечення 

фінансово-економічна безпеки банків залежить від впливу таких основних чинників: еко-

номічної стабільності держави та її рівня залежності від зовнішніх дій інших країн; ступеня 

залежності від внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування, зокрема рефінансування і 

кредитування іноземними банками; ступеня концентрації активів банків в інших державах 

або галузях реального сектора економіки; структури власності у банківській сфері та взаємо-

дії інтересів банківських установ і суб’єктів ринкової економіки зокрема. 

В сучасних умовах об’єктивні обставини зумовлюють ситуацію, коли в системі фі-

нансово-економічної безпеки банків важливе значення відіграють чинники їх інвестиційної 

безпеки. Поряд з тим, удосконалення механізмів регулювання інвестиційної активності та 

безпеки інвестиційної діяльності є одним із основних передумов збільшення дохідності 

банківських установ.  

Інвестиційна безпека досить часто розглядається як складова фінансово-економічної 

безпеки. Більшість науковців, зокрема Єдинак В. Ю., Кириленко В. І., Соколова Я. Ю. та ін. 

використовують поняття “інвестиційна складова економічної безпеки” [1]. В більшості 

випадків інвестиційна безпека розглядається на рівні із фінансовою компонентою як одна із 

складових економічної безпеки. Погоджуючись із необхідністю виокремлення інвестиційної 

компоненти у економічній безпеці, водночас вважаємо за доцільне розглядати останню у 

більш конкретизованому аспекті, виділяючи окрім інвестиційної складової економічної без-

пеки, інвестиційну компоненту фінансової безпеки. Фінансова складова інвестиційної без-

пеки банків відображається через фінансові потоки, що пов’язані із здійсненням інвести-

ційної діяльності банків і зосереджуються, по-перше, в інвестиційному капіталі, що надхо-

дить в об’єкти інвестицій і, по-друге, в інвестиційному доході, що одержують інвестори [2]. 

У практичній діяльності багатьох зарубіжних і українських банків фінансові інвес-

тиції є пріоритетним напрямом інвестування, оскільки банківський бізнес – це, передусім, 

фінансова діяльність. Для комерційних банків цінні папери є однією з форм збереження їхніх 

активів і способом захисту залучених фінансових ресурсів клієнтів від інфляційного зне-

цінення. Раніше у портфелі банків переважали інвестиційні цінні папери. Тепер банки пере-

важно вкладають кошти у спекулятивні фондові інструменти. Банківські установи почали 

надавати перевагу доходам, що отримуються не від володіння цінними паперами, а від 

проведення торговельних операцій з ними та від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії 

[3]. Така інвестиційна стратегія передбачає нарощування обсягів зазначених вище операцій з 

метою отримання більших доходів. 

Сьогодні ж банкам ще не вдалося залучити значні обсяги довгострокових ресурсів, що 

гальмує інвестиційну діяльність банків, зокрема у сфері фінансових інвестицій. Тому, ос-

новними інвестиційними цілями банків на ринку цінних паперів України у сучасних умовах 

є забезпечення належної дохідності фінансових вкладень при мінімальних ризиках, пошук 

високодохідних корпоративних цінних паперів з метою отримання контролю над окремими 

підприємствами, збільшення обсягів торговельних операцій з надійними фондовими актива-

ми. Економічне значення фінансових інвестицій полягає в спроможності банків реалізувати 
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свою стратегію на фінансовому ринку. Вирішення цього завдання здійснюється за допо-

могою обігу різноманітних фінансових інструментів, які є об’єктами фінансового ринку і 

створюють об’єктивну основу його існування. 

Процес формування та розвитку ринку цінних паперів в Україні сприяв активізації 

діяльності банків як інвесторів цього ринку. Діяльність на ринку цінних паперів забезпечує 

банкам розширення активних операцій, надходження додаткових доходів, що в кінцевому 

підсумку сприяє поліпшенню фінансового стану банківських установ. 

Характер операцій банку з цінними паперами безпосередньо пов’язаний з основною 

стратегічною метою його діяльності – отриманням прибутку. У зв’язку з цим за допомогою 

цінних паперів банк вирішує наступні завдання: отримує стабільний дохід, не схильний до 

кредитного ризику, достатній для окупності витрат за залученими депозитами; підтримує 

ліквідність балансу, інвестуючи кошти в державні цінні папери та в разі потреби швидко 

перевести їх в гроші і своєчасно розрахуватися за своїми зобов’язаннями; розширює кредит-

ні операції шляхом обліку векселів, вексельних кредитів, операцій репо; здійснює емісію 

власних цінних паперів з метою залучення додаткових ресурсів для подальшого їх інвесту-

вання; розширює сфери впливу і залучає нових клієнтів за рахунок участі в капіталах під-

приємств і установи підконтрольних фінансових структур. 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки банків у сфері фінансових інвестицій 

передбачає виконання таких завдань: ідентифікація ризиків і пов’язаних з ними потенційних 

небезпек; визначення індикаторів фінансово-економічної безпеки банків щодо здійснення 

фінансових інвестицій; запровадження системи діагностики й моніторингу стану фінансово-

економічної безпеки здійснення фінансових інвестицій; розробка заходів, спрямованих на 

забезпечення фінансово-економічної безпеки як у короткостроковому, так і в довгостроко-

вому періодах, контроль за їх виконанням; застосування необхідних заходів мінімізації чи 

уникнення від зовнішніх і внутрішніх загроз фінансово-економічній безпеці банків; ідентифі-

кація загроз й корегування індикаторів залежно від зміни стану зовнішнього середовища, 

цілей і завдань банків. 

Рівень фінансово-економічної безпеки щодо здійснення фінансових інвестицій харак-

теризує здатність банків протистояти їх загрозам або усувати збитки від негативних впливів. 

Загрозою фінансово-економічній безпеці розуміють потенційні або реальні дії фізичних чи 

юридичних осіб, що порушують стан захищеності банків та здатні призвести до припинення 

здійснення фінансових інвестицій або до фінансових й інших втрат. 

Отже, фінансово-економічна безпека банків у сфері фінансових інвестицій розгля-

дається як сукупність заходів щодо запобігання або зниження загроз у сфері розміщення 

фінансових ресурсів банків.  
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МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 

Проблема формування системи безпеки банківських установ є відносно новим напря-

мом наукових досліджень української спільноти. Актуальність даного питання зумовлена 

необхідністю реалізації національних інтересів щодо створення конкурентоспроможної, 

соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня 

життя і добробуту населення [1, с. 41]. 

Істотне значення безпеки у забезпеченні стабільності банківської діяльності зумовило 

постійну увагу дослідників до його різних аспектів. Важливу роль у дослідженні методів та 

інструментів формування системи безпеки відіграли такі вчені, як Дж. Кейнс, Р. Бернд, 

Г.Джонсон, Е.Долан, Ф. Мишкін, Л. Харріс та інші. 

Серед зарубіжних вчених, які досліджували банківську безпеку варто зазначити 

 З. Бора, Є. Жукова, Л.Красавіну, В. Колєснікова, О. Лаврушина, В. Міловідова, Г. Панову,  

С. Пятенко, В. Усоскіна та інших. Дослідженню безпеки банківських установ присвячені 

роботи багатьох вітчизняних вчених, зокрема О. Василика, В. Вітлінського, О. Вовчак,  

А. Гальчинського, А. Даниленка, М. Зубок, В. Кузнєцов, Т. Кузенко, Н. Костіної, І. Лютого, 

А. Нікіфорова, О. Орлюк, О. Пилипченка, О.Шарова, та багатьох інших. 

Однак, у вітчизняній літературі залишаються недостатньо розробленими окремі методи 

та інструменти формування системи безпеки банківських установ. Відсутні роботи, в яких би 

розглядалась економічна сутність фінансово-економічної безпеки, її вплив на розвиток 

банківської системи, а відповідно й макроекономічні процеси загалом. Розгортання транс-

формаційних процесів в економіці України об’єктивно зумовили зосередження уваги даного 

дослідження на проблемах стабільного функціонування банківських інститутів за допомогою 

відповідного механізму формування безпеки.  

Безпека банківських установ є частиною фінансової безпеки країни. Необхідно зазна-

чити, що банківська система – це найважливіша складова фінансово-кредитної сфери держа-

ви. По суті саме стан банківського сектора визначає рівень фінансово-кредитної безпеки, а 

тому певною мірою і рівень фінансової безпеки держави. 

Сьогодні тривають дискусії щодо методів та інструментів формування системи безпеки 

банківського сектору в умовах глобалізації та інтеграційних процесів, однак, на думку дос-

лідників, заходи щодо її реалізації мають спрямовуватися на послаблення дії низки загроз, 

зокрема на: 

-  підвищення вимог до мінімального капіталу; 

-  стимулювання подальшої капіталізації банківського сектору, а саме: запровадження 

пільг у разі спрямування прибутку на збільшення власного капіталу банків; 

-  розширення переліку і посилення вимог до публічної інформації про фінансовий стан 

власників і структуру управління банків; 

-  продовження уніфікації основних показників банківської діяльності і методології їх 

обчислення з міжнародними стандартами; 

-  підвищення ефективності діяльності та фінансової стійкості банків шляхом поліп-

шення якості корпоративного управління, у тому числі досягнення більшої прозорості діяль-

ності банків, ефективності ризик-менеджменту, вдосконалення відносин органів управління 

банків, акціонерів тощо; 

-  посилення законодавчого захисту прав кредиторів; 
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-  наближення діяльності вітчизняних банків до міжнародних стандартів; 

-  підтримання низьких темпів інфляції та стабільного валютного курсу; 

-  створення сприятливого інвестиційного клімату, що підвищить міжнародні рейтинги 

України [2, с. 173-174]. 

Концепція безпеки банківських установ як цілісне і системне розуміння, бачення її 

сутності, чинників, що на неї впливають, і представлення шляхів усунення загроз має бути 

основою для створення системи її забезпечення. 

Підвищенню рівня безпеки банківських установ сприятиме розробка методичних 

підходів до оцінки системи безпеки банківського сектору національної економіки. Основни-

ми критеріями ефективності системи безпеки банківських установ, на наш погляд, слід 

вважати максимізацію прибутку і оптимізацію його якості, а також максимізацію ринкової 

вартості вітчизняних комерційних банків. 

Оцінку ефективності застосованих засобів захисту банківського сектору від загроз слід 

проводити шляхом співвіднесення вартості збереженого ресурсу з вартістю застосованих 

коштів і засобів. 

Крім того, ефективність застосованих коштів і засобів захисту має вимірюватись і з 

урахуванням зменшення тривалості часових інтервалів на здійснення такого захисту з 

урахуванням вартісного чинника. 

Це означає, що система безпеки банківських установ має включати комплекс охорон-

них заходів, оптимальних за часом реакції на загрози і прийнятними за вартістю. 

Таким чином формування системи безпеки банківських установ  комплексна і дуже 

складна проблема, вирішення якої потребує системного підходу у цій сфері, визначення 

ієрархії цілей, підходів до їх забезпечення з розробкою чіткого механізму реалізації, орга-

нізації належної координації зусиль усіх учасників вітчизняного ринку банківських послуг з 

дотримання і підвищення рівня безпеки банківського сектору країни. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі важливим є зростання ролі інформації, індустрія інформаційних 

послуг, сучасних інтелектуальних інформаційних технології тощо. Крім цього зростає потен-

ціал науки, виникає потреба в інформації, високому рівні інформаційно-правової культури 

всіх суб’єктів інформаційних відносин. Тому процес формування державної інформаційної 

політики вимагає вдосконалення основних методів та принципів її реалізації. Вони фор-

мують підвалини, якими повинні керуватись державні органи, їх посадові особи та інші 

суб’єкти-учасники інформаційних правовідносин при здійсненні державної інформаційної 

політики України. 

Мета даного дослідження полягає у аналізі механізму державного регулювання інфор-

маційної сфери. Зазначена проблематика була предметом досліджень провідних науковців. 

Зокрема, проблему реалізації державної інформаційної політики розкриває І. В. Арістова 

[1], питання нормативного регулювання національних інформаційних ресурсів досліджує  

О. Соснін [2], процес управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ 

України  О. В. Сировой [3] тощо.  

Теорія інформаційного суспільства потребує з’ясування проблеми економічного від-

ставання країн за рахунок приєднання їх як рівноправних партнерів до міжнародного спів-

товариства, що є предметом подальших досліджень [1]. Значення сучасного інформаційного 

суспільства як інструменту розвитку комунікації полягає у концептуальній здатності сус-

пільства до самоорганізації, яка здійснюється шляхом розповсюдженням ліберальних ціннос-

тей та формуванням творчого потенціалу відповідно до завдань суспільного розвитку. Наша 

країна робить в цьому напрямі поки що перші кроки.  

О. Соснін визначає поняття “ресурси держави” і пропонує включати до змісту поняття 

“інформаційні ресурси держави” інформаційні ресурси, створені, придбані, накопичені за 

рахунок коштів державного бюджету, позабюджетних державних фондів та платників 

податків. Цей підхід до визначення державних інформаційних ресурсів, на думку дослід-

ника, “створюватиме умови, за яких буде неможливо неправомірно привласнювати або при-

ховувати інформаційні ресурси, віднесені до цієї категорії. Особливо це важливо в процесі 

приватизації виробничих і наукових підприємств, установ і організацій, витоку за кордон 

інформації разом із науковими емігрантами та недобросовісними партнерами і конкурен-

тами”[2]. Як бачимо, автор пропонує вважати основним критерієм віднесення певної інфор-

мації й інформаційної продукції до державних інформаційних ресурсів їх створення за ра-

хунок коштів державного бюджету, позабюджетних державних фондів та платників подат-

ків. Зазначимо, що такий підхід не дозволяє однозначно включати до обсягу поняття “інфор-

маційні ресурси держави” персональні дані, а також іншу інформацію, зокрема, і з обмеже-

ним доступом, що належить фізичним та юридичним особам, отриману органами державної 

влади у зв’язку з виконанням їхніх повноважень. 
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О. В. Сировой аналізує організаційно-правові основи регулювання інформаційними 

ресурсами органів внутрішніх справ України. Позитивним є те, що дослідник розкриває зміст 

поняття “інформаційні ресурси” як “повний обсяг відомостей, отриманих із навколишнього 

середовища, створених в процесі певної діяльності, знань, зафіксованих на матеріальних но-

сіях, які є систематизовані за певною ознакою” [3].  

Інші автори, досліджуючи соціально-політичну сферу, застосовують комунікативні 

моделі, де комунікативну взаємодію розглядають відповідно до класичної матриці між-

суб’єктної взаємодії. Методологічною основою даного аналізу є принципи системного та 

комунікативного підходів у дослідженні державної політики щодо процесу інформатизації 

суспільства. Базовим у системному аналізі соціально-політичної сфери щодо її опірності 

(стійкості) зовнішнім інформаційним впливам є уявлення про політичну сферу як простір, в 

якому взаємодіють подібні за сутністю інформаційно-комунікативні структури (ІКС) різного 

рівня. В основу кожної такої структури від найбільшої (держава) до найменших (група, 

окремий індивід) для розв’язання проблем ефективного управління покладено тріаду: інфор-

мація – комунікація – управління. В цьому випадку зовнішніми ознаками існування та функ-

ціонування ІКС є: інформаційна діяльність; комунікація як суб’єктивне сприйняття, тлума-

чення та засвоєння важливої інформації чи встановлення осмислених контактів між відправ-

никами та тими, хто отримує політичну інформацію; управління як процес матеріалізації 

ідей. 

Структура створених державою телекомунікаційних систем визначається такими чин-

никами: 

а) істотну роль у просторово-часовій організації політичної структури (централізації, 

децентралізації, розширенні в часі чи просторі) відіграють засоби комунікації (концепція 

“зміщення комунікації”); 

б) кожному типу політичного режиму відповідає певний домінуючий тип політичної 

комунікації та відповідний тип телекомунікаційної системи: радіально-вузлова з єдиним 

центром – для тоталітарних держав, радіально-вузлова з багатьма опірними вузлами – для 

авторитарних, цілковито доступна – для демократичних; 

в) у телекомунікаційній системі циркулюють три види потоків: інформаційні (полі-

тична та політично значуща інформація), комунікативні (образи, коди, символи, знаки, інтер-

претації), управлінські рішення та ідеї. 

У демократичних державах для забезпечення функціонування політичної системи за 

умов плюралізму створюють цілковито доступну телекомунікаційну систему [4], що надає 

необхідні ресурси для задоволення інформаційно-комунікативних потреб та однакові мож-

ливості доступу до цих ресурсів (рис. 1а).  

 
Рис. 1. Телекомунікаційна система демократичних держав 

а) структура системи; б) тип комунікації cкладено автором 

 

Держава та суспільство взаємодіють в єдиному інформаційному просторі, який 

утворюють незалежні засоби масової комунікації (рис. 2). Тому існують паралельні інфор-

маційні ієрархії (інформаційно-комунікативні структури) суспільства, що утворюють гори-

зонтальний тип комунікації (рис. 1 б). Горизонтальний тип комунікації в системі підтри-

мують незалежні ЗМК та розвинена мережа горизонтальних зв’язків (громадські організації, 
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асоціації, рухи, об’єднання), які забезпечують стабільність суспільства та його стійкість 

щодо інформаційних впливів. 

У демократичному суспільстві, з одного боку, значно знижений інформаційно-пси-

хологічний вплив на соціум, що пояснюється ефектом багатоманітності, плюралізмом. З з 

іншого боку, інформаційні впливи та віртуальні методи соціального контролю є сутністю 

демократичного політичного режиму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Інформаційний простір демократичних держав складено автором 

 

З огляду на вищезазначене охарактеризуємо інформаційну систему України як пере-

хідної держави (від авторитарних до демократичних взаємин), оцінимо її стан та рівень 

захищеності від зовнішніх інформаційних впливів та визначимо основні її ознаки: 

- телекомунікаційна система втрачає чітку головну вертикаль і зв’язки з допоміжними 

центрами оскільки владна вертикаль послаблюється, а суспільство починає структуруватися; 

- у системі за право переважати конфліктують різні ІКС та різні типи комунікації 

(відцентрова вертикальна, ієрархічна вертикальна, горизонтальна), що не дає змоги об’єд-

нати систему в єдине ціле; 

- існують та штучно створюються слабші владні вертикалі та відповідні телекому-

нікаційні системи, що ведуть відкриту боротьбу в інформаційному та соціально-політичному 

просторі за владний ресурс; 

- доступ до інформаційного простору стає відкритим та слабоконтрольованим; 

- інформаційні структури громадянського суспільства тільки починають зароджу-

ватися і не спроможні запобігати зовнішньому інформаційному втручанню; 

- навколо кожної телекомунікаційної системи групуються частини суспільства, що 

призводить до розшарування та, потенційно, до можливості розколу. 

Таким чином, уявлення про державні структури як інформаційно-комунікативні з 

притаманною їм тріадою (інформація – комунікація – управління) та аналіз створених на 

таких засадах телекомунікаційних систем дає змогу (хоча і дещо статично) оцінити  держав-

ну політику в інформаційній сфері, визначити можливості стійкості до зовнішніх інформа-

ційних впливів, окреслити основні рівні протидії негативним та сприяння позитивним 

зовнішнім інформаційним впливам. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Офіційне правове оформлення інвестиційної співпраці між Україною та США відбу-

лося у 1994 р. при укладенні договору між Україною та США про заохочення та взаємний 

захист інвестицій. Сторони договору зобов’язалися застосовувати до інвестицій національ-

ний режим. У цьому договорі було прописано основні положення щодо зобов’язання сторін; 

захист інвестицій обох сторін від експропріації та перешкод при переказі коштів від інвести-

цій; регламентується порядок вирішення спорів. Подальшим етапом правового оформлення 

стало підписання міжурядової угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво у 

2008 р. Згідно умов угоди було сформовано Українсько-Американську комісію з торгівлі та 

інвестицій. До обов'язків цієї комісії входить моніторинг інвестиційних відносин між сторо-

нами; пошук можливостей їх розширення; визначення перешкод в інвестиційному процесі та 

пошук шляхів їх усунення тощо. 

Кіпр; 32,7

Німеччина; 10,8

Нідерланди; 9,6
Російська Федерація; 

7,4

Австрія; 5,6

Велика Британія; 4,7

Вiрґiнськi Острови 

(Брит.); 4,3

Франція; 3,1

Швейцарія; 2,3

Італія; 2,2

Беліз; 1,8

США; 1,7

Польща; 1,5
Інші країни; 12,3

Кіпр; 12,2

США; 13,2

Велика 

Британія; 10,6

Російська Фед

ерація; 8

Німечина; 7,2

Нідерланди; 7

Інші країни; 

41,8

 

а) 2016 р.      б) 2005 р. 

Рис. 1. Географічна структура залучення ПІІ в Україну у 2005р. та 2016 р., у % 

Незважаючи на намагання України збільшити надходження інвестицій зі США, проте 

станом на початок 2016 р. ця країна знаходилася на 12 місці серед найбільших інвесторів 

нашої економіки (рис. 1). У загальному обсязі інвестицій в Україну на частку США припадає 

1,7 %. Така ситуація пояснюється значною кількістю офшорних юрисдикцій в географічній 

структурі надходження інвестицій: Кіпр, Віргінські острови, Беліз. Тобто можемо говорити 

про процес реінвестування капіталу, який був раніше вивезений з України. Нідерланди, 

Австрія не є класичними офшорними зонами, проте надають значні податкові пільги для 

іноземних інвесторів, а також характеризуються відносною стабільністю. Це зумовлює їхню 

привабливість для іноземних вкладень, які пізніше реінвестуються у свої країни. Аналізуючи 

географічну структуру залучення іноземних інвестицій до США (рис. 2) можна помітити, що 

роль України в інвестиційних потоках є мінімальною. В офіційних статистичних даних ста-

ном на 2013 р. обсяг інвестицій нашої країни до США становив менше 500 тис дол. США. 

Основними інвесторами США виступають: Великобританія, Японія, Нідерланди, Канада та  
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Франція. Фінансові ресурси України не є співставними із можливостями основних світових 

гравців. 

Окрім тенденцій надходження ПІІ зі США доцільним видається проаналізувати види 

економічної діяльності, куди надходять інвестиції. Найбільше інвестицій спрямовано у 

фінансову та страхову діяльність – 17,3% загального обсягу інвестицій зі США. Загалом це 

відображає загальнодержавну тенденцію у надходженні ПІІ, де на перших позиціях знахо-

диться фінансове посередництво, операції з нерухомим майном, торгівля та металургійне 

виробництво. Такі реалії інвестиційного процесу пояснюються економічною нестабільністю 

в державі, значними політичними ризиками, бюрократичними перепонами, що трансфор-

мується у потребу якомога швидше отримати прибуток.  
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Рис. 2. Географічна структура залучення ПІІ в США станом на початок 2016 р., у % 

Другу позицію займає інвестування переробної промисловості – 16,6 %. На третьому 

місці знаходиться торгівля, причому у 2014 р. відбулося зростання інвестицій у цю сферу на 

1 п.п. На четвертій позиції знаходяться послуги із тимчасового розміщення та харчування – 

13,8 % інвестиційного потоку зі США. Замикає перших п’ять позицій інвестування профе-

сійної, наукової і технічної діяльності на рівні – 8 %. Операції з нерухомими майном та бу-

дівництво є менш привабливими для американського інвестора – 7,6 %. Свідченням якості 

інвестиційного процесу для українських реалій може виступати перевищення інвестування 

машинобудування (5,3 %) над виробництвом металопродукції (1,8 %). Інвестиції у сільське 

господарство перебувають на рівні 4 %. Соціальний сектор займає незначні позиції на рівні 

0,1- 0,3 %.  

Отже, інвестиційне співробітництво України зі США є вагомим елементом економічної 

співпраці між даними країнами. Протягом останніх років спостерігається зниження частки 

ПІІ зі США у загальному обсязі іноземних інвестицій, що надходять в Україну. Така тен-

денція пояснюється зниженням зацікавленості США в економіці України та переорієнтації 

цієї країни на ефективніші ринки; економічною політикою України, яка зумовила зростання 

частки офшорних територій в інвестиційному процесі (тобто репатріюванні капіталу); 

“розворотом” української політики у сторону Росії.  
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ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НІМЕЧЧИНИ: ДОСВІД ДЛЯ 

УКРАЇНИ 

 

В умовах розвитку глобалізаційних процесів міжнародний туризм став однією із 

основних галузей розвитку національних економік більшості держав світу. Не виключенням 

є Німеччина, де політика розвитку туризму передбачає, що створення туристичної приваб-

ливості повинно забезпечуватися не лише на рівні місцевої влади, але й базуватися на при-

ватній ініціативі, особливо на регіональному і місцевому рівнях. Така політика не лише 

сприяє розвитку туристичної галузі Німеччини, але й допомагає утримувати ключові позиції 

на міжнародному ринку туризму та наповнювати державний бюджет. 

Згідно даних Всесвітньої ради по туризму і подорожах (WTTC), туризм в Німеччині забез-

печує 8,9 % (за 2015 р.) ВВП країни, що становить 270,2 млрд. євро (рис.1). Найбільш  попу-

лярні серед зарубіжних туристів німецькі міста – Берлін, Мюнхен, Гамбург. Туристична 

галузь займає друге місце після автомобілебудування.  

 

Рис. 1. Доходи від туризму в Німеччині, млрд. євро [1] 
 

Щорічно Німеччину відвідують близько 18 млн. туристів, кожен з яких проводить в 

готелі не менше двох ночей. Безпосередньо в туристичній сфері зайнято більш як 3 мільйони 

осіб, що становить 7 % усіх найманих працівників у країні (рис. 2).   

 

Рис. 2. Відсоток зайнятих у туристичній сфері осіб у Німеччині, у % від загальної 

кількості зайнятих у країні осіб [1] 
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Крім того, Німеччина приваблива як центр ділового туризму завдяки всіляким вистав-

кам, конференціям. Поряд із Францією вона є лідером за кількістю виставок автомобільної 

спеціалізації (з 64 виставок у Німеччині щорічно проводиться близько 11). Це пояснюється 

тим, що країна є одним із світових лідерів у машинобудуванні, зокрема у виробництві легко-

вих автомобілів. Близько 60 % міжнародних ярмарків-виставок Європи проводяться в Ні-

меччині, де виникло близько 20 великих ярмаркових центрів. Найдавніші ярмаркові центри в 

Німеччині – це Лейпциг, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Ганновер, Мюнхен, Дюссельдорф, 

Ессен. Також у Берліні щорічно проводиться найбільша міжнародна туристська виставка-

ярмарок International Tourisms Borse.  

У Німеччині федеральним урядом утворений Німецький центр туризму (1948 р.), який 

має 14 представництв за кордоном і кооперує з 4000 партнерами як усередині країни і за її 

межами [2]. Основними цілями даної організації є: створення і збереження іміджу Німеччини 

як країни, сприятливої для туризму; збільшення кількості подорожей до Німеччини; 

збільшення валютних надходжень від припливу іноземних туристів; збільшення ринкової 

частки Німеччини в міжнародному туризмі і на окремих ринках та багато інших. Для залу-

чення українців у Німеччину Центром пропонуються наступні заходи: ярмарки, виставки, 

конференції й ділові поїздки; “wellness”, фітнес, оздоровлення; культурні та освітні заходи.  

Таким чином, досвід Німеччини показує, що держава, яка зацікавлена у розвитку 

туристичної галузі, повинна фінансувати просування цієї галузі як всередині країни, так і за 

кордоном, при цьому фінансування має спрямовуватися не лише на рекламні заходи, але і на 

глибокі маркетингові дослідження, підвищення інформаційної прозорості і додаткову освіту 

працівників туристичної індустрії, яка повинна відповідати світовим стандартам [3, с. 178]. 

Адже, серед загальної кількості працівників туристичної сфери в Україні поки що лише 21 % 

‒ кваліфіковані, а в Німеччині − 56 %, що свідчить про значне відставання нашої держави від 

світових показників у розвитку галузі. В Україні, як і у Німеччині, проводяться масові 

фестивалі, конференції, міжнародні виставки туризму, метою яких є приваблення туристів та 

популяризація держави у світі, проте вони не настільки користуються популярністю у турис-

тів як німецькі. Серед таких заходів можна відмітити музичний фестиваль “ЗахідФест” 

(Львівська обл.), міжнародні фестивалі “Джаз-Коктебель” (Одеська обл.) і “Art Jazz Corpo-

ration” (м. Рівне) та ін.  

В Україні, здебільшого, сфера туризму розвивається за рахунок приватних інвестицій 

та ініціатив за деякою підтримкою держави. Тому при організації туристичної діяльності 

доцільними вважаємо проведення наступних заходів: - на основі німецького досвіду, запро-

вадити моніторинг ринків п’яти основних країн-постачальників туристів і конкурентів; - 

спрощення процедури реєстрації та ведення туристичного бізнесу з боку держави; - створен-

ня сучасних і зрозумілих стандартів якості, облаштування інфраструктури та надання фінан-

сової допомоги на перспективні проекти; - інтенсивну популяризацію туристичного продук-

ту через глобальну інформаційну мережу Internet; - підвищення привабливості відпочинку 

всередині країни та ін. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Визначальними тенденціями розвитку міжнародного кооперативного руху є присто-

сування до нових особливостей ведення бізнесу в умовах глобальної економіки, розширення 

діяльності у нових ринкових нішах і ефективна діяльність в умовах загострення конкуренції. 

Сьогодні міжнародний кооперативний рух характеризується активізацією діяльності впливо-

вих кооперативних інституцій і, як наслідок, високим рівнем організації та єдності. Об’єд-

нуючи у межах Міжнародного кооперативного альянсу (МКА) понад 1 млрд. осіб з 292 

кооперативних організацій у 95 країнах світу, він реально сприяє вирішенню глобальних 

проблем людства, зокрема, бідності та безробіття, посилення соціальної нерівності, значного 

розшарування країн за рівнем їх економічного розвитку, загострення екологічних проблем 

тощо. Кооперативи сприяють посиленню сталого розвитку світової економіки, розширюючи 

свою діяльність в енергетичному секторі, зокрема у сегменті альтернативної та віднов-

лювальної енергетики. 

Серед провідних кооперативів світу простежується тенденція до виходу на ринок 

нафти і світлих нафтопродуктів в якості самостійного учасника. Так, найбільша у світі 

кооперативна мережа супермаркетів ACDLEC-E.Leclerc (Франція), що має оборот близько  

60 млрд Євро, володіє власною мережею із 630 АЗС, через яку реалізує бензин, дизельне 

пальне та зріджений газ за доступними цінами. Звернемо увагу, що ця кооперативна група є 

одним із лідерів у запровадженні продажу біопального на ринку Франції та широко пропагує 

ідеї “зеленої” енергетики.    

Третій за величиною у світі аграрний кооператив CHS Inc. із США (оборот понад  

40 млрд. дол. США, прибуток – понад 1 мрлд. дол. США у 2015 р.) створив вертикально 

інтегровану нафтову компанію, яка самостійно забезпечує видобуток нафти, володіє нафто-

проводами, 2-ма потужними нафтопереробними заводами та мережею із 1400 точок роз-

дрібної торгівлі нафтопродуктами під торговельною маркою Cenex. Ця кооперативна агро-

компанія приділяє значну увагу розвитку поновлювальної енергетики і є сьогодні одним з 

найбільших у США постачальників бензину, збагаченого етиловим спиртом, та найбільшим 

постачальником біодизельних сумішей, забезпечуючи ефективну взаємодію між хліборо-

бами, виробниками етилового спирту та виробниками сумішей біопального.  

Зарубіжні енергетичні кооперативи втілюють у собі найрізноманітніші послуги, у 

тому числі й ті, що пов’язані з реалізацією найсучасніших інноваційних проектів. Так, у 

останні роки в Європі стали популярними кооперативи, що забезпечують своїх членів не-

традиційними екологічно чистими видами енергії, серед яких енергія вітру, сонця та біогаз. 

Перевага кооперативної моделі тут очевидна. Наприклад, щоб встановити вітрогенераторну 

установку, окремі індивідуальні домогосподарства, які здійснюють це самостійно, несуть в 

декілька разів вищі витрати, ніж у випадку, якби вони це зробили спільно із іншими 

мешканцями населеного пункту, купуючи одну установку на декілька домогосподарств.   

Значну роль у розвитку енергетики, зокрема “зеленої”, відіграють кооперативні бан-

ківсько-кредитні установи. Так, один з найбільших кооперативних сільськогосподарських 

банків світу – нідерландський Рабобанк, інвестував в останні роки 3,9 млрд Євро у проекти 

розвитку генерації енергії, у тому числі 3,8 млрд Євро – у проекти відновлювальної енер-

гетики, надав 48% всіх кредитів у Нідерландах на фінансування проектів “зеленої” енер-

гетики. Цей банк є провідним банком Нідерландів з фінансування встановлення вітроге-

нераторних установок, за рахунок чого 180 тис. домашніх господарств отримують електро-

енергію від мережі вітропарків.     
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Значної популярності енергетичні кооперативи набули у Німеччині, Данії, Фінляндії, 

Нідерландах, Швеції, Австралії, Великобританії та США. У Данії, де 25% всієї електро-

енергії створюється за допомогою енергії вітру, провідну роль у впровадженні систем 

використання відновлювальних джерел енергії  відіграють енергетичні кооперативи. У цій 

країні у галузі вітрогенерації кооперативи встановили понад 85% відсотків всіх турбін, залу-

чивши до цього понад 100 тисяч сімей. 

Аналізуючи перспективи запровадження діяльності енергетичних кооперативів в 

Україні зауважимо, що сектор виробництва “традиційних” видів енергії є вкрай монополі-

зованим і конкурувати з великими корпораціями на цьому ринку кооперативам буде досить 

важко. У цьому контексті привабливим видається сектор “зеленої енергетики”, оскільки 

рівень використання альтернативних видів енергії в Україні становить сьогодні близько 

2,6%, в той час як в Європі – 15 % з перспективою розширення до 20% у 2020 р. 

Підсумовуючи зазначимо, що в Україні успішний розвиток енергетичних коопера-

тивів можливий за умов належного рівня державної підтримки, ініціювання і фінансування 

створення енергетичних кооперативів на загальнодержавному та регіональному рівнях та 

залучення коштів міжнародної технічної допомоги на створення енергетичних кооперативів. 

При цьому міжнародну технічну допомогу доцільно залучати у проекти обміну досвідом 

заснування та розвитку енергетичних кооперативів, підвищення кваліфікації та навчання 

вітчизняних керівників кооперативів за кордоном, популяризації ідей розвитку енергетичних 

кооперативів серед представників виконавчої та законодавчої влади, населення, проведення 

широкомасштабних наукових та прикладних досліджень щодо адаптації та можливостей 

впровадження досвіду діяльності європейських енергетичних кооперативів. При цьому особ-

лива увага повинна приділятися співпраці з такими потужними фінансовими донорами, як 

різноманітними проектами розвитку та комітетами ООН, фондами технічної допомоги 

Євросоюзу, урядами європейських країн, МБРР та ЄБРР.  
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ГАЛУЗЕВІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗАМІЩЕННЯ ІМПОРТУ 

 

В умовах дефіциту зовнішньоторговельного балансу та поглиблення структурних 

дисбалансів у виробництві, імпортозаміщення відіграє важливу роль у зменшенні імпортної 

залежності та забезпеченні економічної безпеки країни.  

Українська влада всіляко спрямовує свої зусилля на реалізацію стратегії імпортоза-

міщення. Свідченням цього є прийняття у вересні 2011 року “Державної програми розвитку 

внутрішнього виробництва”, що акцентує на політиці заміщення імпорту у вітчизняній 

промисловості. Пропозиції уряду щодо імпортозаміщення слід оцінювати доволі критично в 

силу їх “подвійного призначення” що формують крім очевидних переваг ряд недоліків та 

ризиків щодо успішної реалізації. Важливо, що імпортозаміщення потребує створення цілих 

ланок виробництва, що неможливо без значних капітальних інвестицій та тривалого часу 

впровадження [2].  

Не відкидаючи викладеного вище, процес реалізації стратегії імпортозаміщення у 

вітчизняній економіці має відбуватися поетапно. Передусім слід правильно обрати сектори 

(галузі), на які буде скерована підтримка. Серед пріоритетних  ті, де присутні монопольні 

постачальники (стабільність роботи з якими може залежати від політичного курсу країни) та 
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є більшою мірою залежні від зовнішньої кон’юнктури. Важливим є також врахування 

співвідношень між обсягами реалізації продукції галузі на внутрішньому ринку та її імпорту 

та сальдо зовнішньої торгівлі даної галузі. На початкових етапах імпортозаміщення необ-

хідно спиратися на галузі із невисоким рівнем схильності до імпорту (рис.1). 
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Рис. 1. Показники діяльності окремих галузей промисловості України станом на 

початок 2016 року [1] 

 

Найбільш оптимальним виглядає початковий імпульс до імпортозаміщення у харчовій 

промисловості, що у вітчизняних умовах не може розглядати у розриві від сільського гос-

подарства. Базовість аграрного сектору, зумовлюється: по-перше, низькими доходами галузі 

та низькою середньомісячною заробітною платою робітників (по відношенню до середньої у 

національному господарстві); по-друге, невисокою схильністю до імпорту у даному сег-

менті; наявністю відповідного природно-ресурсного потенціалу та сировини. Крім того, на 

думку багатьох експертів, вітчизняна продукція в галузях харчової промисловості та 

сільського господарства може потіснити імпортну, оскільки саме ці галузі здатні дати новий 

імпульс для економічного зростання країни, адже працюють зараз не на відновлення (як 

металургія чи хімія), а на зростання ВВП. 

Другий етап імпортозаміщення, що є перехідним до етапу розвитку суміжних галузей, 

пропонується провести шляхом активізації попиту на автомобілі низько цінового сегменту. 

Стимулюванню попиту сприятиме підвищення доходів споживачів сільських та приміських 

місцевостей, що мають низьку схильність до імпорту. Передбачається, що придбання авто-

мобілів у зазначеному сегменті вимагатиме подальшого розвитку інфраструктури у сільській 

місцевості, передусім доріг. 

Реалізація третього етапу передбачає розвиток суміжних галузей сфери машинобу-

дування та передусім автомобілебудування. Проте імпортозаміщення у сфері транспортного 

машинобудування в Україні доцільно розпочинати із створення спільних підприємств з 

подальшою локалізацією виробництва. Залучення відомих компаній – світових техноло-

гічних лідерів для інвестування у галузь машинобудування (як і інші технологічні галузі) 

виступає важливим чинником подальшої переорієнтації виробництва та експорту до несиро-

винної структури для конкретної вітчизняної ситуації1.  

                                                           
1 За оцінками експертів близько 75-80 % загальносвітового обсягу НДДКР здійснюється саме в рамках ТНК, а 

на 700 найбільших промислових фірм світу припадає біля половини всього обсягу використання винаходів у 

світі. 
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Розвиток даних галузей сприятиме зростанню попиту на кваліфіковану робочу силу, що 

у сполучені із зростанням оплати праці матиме “ланцюговий ефект” у технологічному сек-

торі і стимулюватиме економічне зростання, створюючи подальші можливості до імпортоза-

міщення у високотехнологічних галузях сфери машинобудування та фармації, продукція 

яких зможе зайняти свою нішу на регіональному та європейському ринках. Додатково, поява 

іноземної компанії на місцевому ринку загострює конкуренцію, що стимулює національних 

виробників до оперативнішого впровадження нових ресурсо- та енергозберігаючих вироб-

ництв для покращення чи збереження власного ринкового становища. Додатковим позитив-

ним імпульсом зростання попиту на автомобілі виступатиме поліпшення інфраструктури 

доріг, що, у свою чергу, сприятиме покращенню інвестиційного клімату, який є необхідним 

для залучення додаткових інвестиційних надходжень до високотехнологічних галузей та 

підтримки стійкого рівня продуктивності праці у вітчизняній економіці. 
Результат реалізації стратегії імпортозаміщення та розвитку внутрішнього виробництва 

значною мірою залежатиме від спроможності держави своєчасно створювати необхідні 

умови для реалізації підприємницької ініціативи і вдосконалювати стимули, спрямовані на 

активізацію інвестиційної діяльності за новітніми технологіями в усіх галузях економіки. 

Така ціль може бути реалізована лише через консолідацію зусиль держави, бізнесу та науки. 

Важливо, що для всіх суб’єктів господарської діяльності були створені рівні (недискри-

мінаційні) умови розвитку та можливості НДР. 
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день зовнішньополітичні пріоритети нашої держави значною мірою 

визначені ситуацією в Криму та на Сході України. Головним викликом і головним завданням 

для української зовнішньої політики є врегулювання конфлікту з Росією та відновлення 

нашої територіальної цілісності і суверенітету у кордонах 1991 року. 

Тож наша зовнішньополітична стратегія повинна будуватися таким чином, щоб всіма 

політичними і дипломатичними засобами сприяти подоланню російської агресії та деоку-

пації Донбасу і Криму. Також серед важливих зовнішньополітичних завдань слід виділити 

зовнішню підтримку у здійсненні внутрішньополітичних реформ, досягнення практичних 

результатів у відносинах з ЄС, просування українського експорту на світові ринки та залу-

чення інвестицій. Для України, яка переживає важкий перехідний період в умовах гібридної 

війни з Росією, успішні дипломатичні кроки можуть створити необхідний фундамент для 

позитивних зрушень у реалізації поставлених завдань, які, безперечно, повинні про-

ектуватися на окреслені раніше вектори нашого зовнішньополітичного співробітництва. 

Важливим стратегічним напрямком української політики, який визначатиме перс-

пективу нашого розвитку, є активна та цілеспрямована інтеграція в європейську спільноту. 

Цей процес потребує докорінної політичних та економічних змін у нашій державі. Україна 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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повинна відповідати високим європейським стандартам внутрішньої та зовнішньої стабіль-

ності й безпеки.  

Як зазначила у переліку цілей і пріоритетів європейської дипломатії на 2017 рік 

Високий представник ЄС з зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, Україна також 

має для Європи стратегічне значення. Одним з пріоритетів ЄС буде продовження зусиль 

заради реформ в Україні і співпраця зі Східним партнерством. 

Європейський Союз почав надавати Україні активну підтримку ще під час Революції 

гідності, адже саме відтермінування підписання угоди про асоціацію з ЄС викликало таке 

неймовірне збурення в українському суспільстві. Ця підтримка абсолютно однозначно 

виявлялася і з початком анексії Криму та введення російських військ на територію України. 

Тому для нашої держави важливим є збереження позиції ЄС щодо санкцій проти Росії.  

Не менш важливе значення має єдність ЄС та США у цьому питанні. Політична й 

дипломатична підтримка з боку США у протистоянні російській агресії для України є виз-

начальною, оскільки Сполучені Штати завжди витупали провідником об’єднаного єдиного 

фронту демократичних країн проти імперських амбіцій Росії.  

Також свою союзницьку позицію у боротьбі України з російською агресією неодно-

разово виявляли Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Латвія, Литва, Естонія, Швеція, 

Норвегія, Румунія. Тому нашому дипломатичному корпусу потрібно особливу увагу пот-

рібно звернути на активнішу розбудову двосторонніх міждержавних зв’язків у сфері військо-

вої співпраці та міжнародної безпеки. Безперечно, позитивним фоном для розвитку такого 

партнерства буде посилення взаємовигідних торговельно-економічних відносин. 

Надзвичайно важливим для України є збереження політичної підтримки таких про-

відних гравців світової політики, як Німеччина і Франція, очільники яких разом з нашим 

президентом приймали участь у підготовці та підписанні Мінських домовленостей – доку-

менту, який окреслив основні напрями врегулювання військового конфлікту на сході Украї-

ни. Окрім цього, саме ці країни значною мірою консолідують зовнішньополітичну стратегію 

ЄС, яка, безперечно, має пріоритетне значення для нашої держави.  

Також вірними союзниками України на сучасному етапі виступають країни Балтії, тож 

нам потрібно розвивати співпрацю з ними в різних напрямках.  

Звичайно ж, одним з найбільш болючих і відкритих питань є визначення подальшого 

формату співпраці р Росією, яка своєю агресивною політикою фактично зруйнувала відно-

сини стратегічного партнерства з Україною. Попри застосовані проти неї економічні санкції, 

загальне світове несприйняття її зовнішньополітичного курсу, Росія продовжуватиме зай-

мати жорстку позицію на міжнародній арені та застосовувати воєнну силу в Україні та Сирії 

для просування своїх геополітичних інтересів. Військові дії на Донбасі та торгівельна війна з 

Росією суттєво вплинула як на динаміку так і на структуру зовнішньої торгівлі України, і 

частка Росії в загальній структурі українського експорту значно знизилась. Україні необ-

хідно всіма засобами протидіяти російській агресії, блокувати окуповані території з метою 

недопущення їх розширення. Одним з основних завдань повинна стати ефективна протидія 

російській інформаційній агресії. 

В той же час несприятливим фоном для реалізації вищезазначених зовнішньополі-

тичних цілей є негативний імідж України, зумовлений її неефективною внутрішньою полі-

тикою. Серед ключових проблем іноземні політики та експерти виділяють затягування 

реформ та корупцію всередині країни, відсутність здорового бізнес-клімату. Існує небезпека 

сприйняття України як “країни втрачених можливостей”, в якій процвітають беззаконня, 

корупція і рейдерство.  

Окрім того, слід пам’ятати, що сучасні зовнішньополітичні реалії визначені цілою низ-

кою подій, які здійснили визначальний вплив на світову політику. Це і послаблення консо-

лідації всередині ЄС, свідченням чого є результати Брексіту у Великобританії, і неочікувані 

результати виборів у США, військова агресія в Сирії, військові теракти в Європі. 
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Тож в таких непростих умовах Україну може врятувати лише оптимальна зовнішньо-

політична стратегія, спрямована на захист власних інтересів, серед яких ключовими є 

перемога в конфлікті й відновлення територіальної цілісності, ефективність внутрішніх 

реформ, реалізація євроінтеграційних прагнень українського суспільства та пошук свого 

місця у системі міжнародних відносин в період сучасних геополітичних трансформацій. 

 
 

Яхно Т. П. 

к.е.н., доцент 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ПОЗИЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН: “СПОЖИВАЧ  

ВИРОБНИК  ДЕРЖАВА” 

 

Споживчий ринок є одним із найвагоміших сегментів національного ринку, він харак-

теризує відносини, які складаються у процесі виробництва, обміну й споживання кінцевих 

товарів і послуг, за допомогою державного регулювання та підтримки. Зважаючи на його 

соціальну роль і важливе місце в життєзабезпеченні населення (а саме – задоволення най-

необхідніших потреб людини), споживчий ринок можна вважати підсистемою соціально-

економічної системи країни з притаманними їй особливостями та завданнями функціонуван-

ня. Споживчий ринок тісно пов’язаний з виробництвом споживчих товарів, яке забезпечує 

формування товарної пропозиції. В свою чергу названий ринок  сприяє економічному стиму-

люванню росту та ефективності виробництва споживчих товарів, спонукаючи товарови-

робників створювати товари у відповідності з попитом споживачів. Соціально-економічний 

розвиток держави протягом останніх років не був стабільним, що пояснюється як зміною 

зовнішньоекономічної кон’юнктури, так і внутрішніми чинниками, зокрема посиленням 

втручання держави у розподіл фінансових ресурсів, непослідовністю державної економічної 

політики, відсутністю прогресу у проведенні структурних реформ, політичною та еконо-

мічною нестабільністю. 

В кожній розвиненій державі інтереси споживача це складова частини захисту людини. 

Сучасний світ правильно побудований таким чином, коли споживач здійснює керівну 

функцію на ринку, а це можливо лише за активної життєвої позиції кожного громадянина 

країни, виробника продукції та державної підтримки.  

Водночас виробникам, а саме підприємствам разом з урядом належить розробляти 

політику та завдання, створювати (або) зберігати належну інфраструктуру для впроваджен-

ня, здійснення та контролю політики захисту інтересів споживачів. Особливу увагу слід 

приділяти забезпеченню того, щоб заходи щодо захисту інтересів споживачів проводились 

на благо всіх верств населення, особливо сільського. Всі підприємства повинні дотримувати-

ся норм відповідних законів і постанов тих країн, в яких вони ведуть справи та положень 

міжнародних вимог щодо захисту інтересів споживачів, ухвалених компетентними органами 

влади відповідної країни. Розробляючи політику захисту інтересів споживачів, належить 

враховувати потенційну позитивну роль університетів, а також державних і приватних 

дослідницьких установ.  

Розвиток політики сучасного споживчого ринку, повинен враховувати пріоритетний 

ланцюг відповідних взаємовідносин: “споживач  виробник  держава”. Дана політики по-

винна відповідати наступним умовам ефективності функціонування та життєздатності удос-

коналення політики споживчого ринку, які на нашу думку є основними, а саме: 

- безпека та якість продукції, які насамперед визначає безпеку для життя, здоров’я, 

майна споживача і навколишнього середовища за звичних умов його використання, збе-

рігання, транспортування і утилізації, а також безпека виконання роботи. Належна політика 

повинна забезпечувати, щоб товари були безпечними як при їх призначеному, так і іншому, 
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можливому використанні. Ті, хто відповідає за вихід товарів на ринок, зокрема виробники, 

експортери, імпортери, роздрібні торговці та інші, повинні забезпечувати, щоб ці товари, 

знаходячись у них, не ставали небезпечними через неправильний обіг або зберігання; 

- економічні інтереси споживачів та їх захист, реальний, зумовлений економічними 

відносинами та принципами влади, мотив соціальних дій людей, як з боку виробників, так і з 

боку держави для задоволення потреб. Сьогодні гарантований рівень споживання, з одного 

боку, стимулює виробництво продукції (працівник буде працювати ефективно, якщо відбу-

вається нормальне відновлення його робочої сили), з іншого  відповідна система стиму-

лювання повинна забезпечувати гарантований рівень споживання. 

- ефективна система розподілення основних споживчих товарів та послуг. В умовах 

ринкової економіки підприємства значну увагу приділяють проблемам оптимізації процесу 

просування товарів від виробника до споживача. Результати їхньої господарської діяльності 

багато в чому залежать від правильності вибору каналів розподілу товарів, форми і методи їх 

збуту, широти асортименту і якості наданих підприємством послуг, пов’язаних з реалізацією 

продукції.  

Головною метою державного регулювання споживчого ринку є оптимізація потреб, 

інтересів і цілей усіх учсників, обєднаних для необхідного досягнення суспільнозначущих і 

прийнятих цілей. Рішення задач регулювання споживчого ринку спрямована на забезпечення 

умов для гармонійного розвитку індивідуальних, колективних та суспільних потреб в това-

рах і послугах, що можна розглядати як гарантію сталого розвитку суспільства.  Відповідний 

механізм державного регулювання повинен враховувати особливості соціально-еконо-

мічного розвитку: стан економіки, роль державних інститутів, рівень розвитку матеріальних 

та духовних потреб населення, шкалу суспільних пріоритетів, правила управлінської діяль-

ності та інше. Функціонування споживчого ринку представляє собою складний механізм 

взаємодії соціальних, економічних, правових, адміністративних, політичних та інших еле-

ментів, які групуються у відповідні принципи. 

Отже, споживчий ринок є надзвичайно мінливим, різностороннім та динамічним. Межі 

ринку безперервно розширюються або звужуються, відбуваються суттєві структурні зру-

шення, змінюються обсяги товарної маси та обсяги послуг, що на ньому циркулюють, зміню-

ються ціни. Всі процеси споживчого ринку, відбуваються під дією об’єктивних законів, які 

спрямовані на регулювання ринку. В свою чергу закон, поглиблення розподілу і спеціалізації 

праці, інтеграція, прогрес виробництва призводять до появи нових видів предметів 

споживання і розвитку потреб населення. Це і закон постійного зростання особистих потреб 

людини, що призводить до високої частоти зміни та розширенню асортименту споживчих 

товарів та послуг, що виробляються, закон вартості, який вимагає еквівалентного обміну, бо 

в основі порівняння різних предметів споживання лежить праця, що в них закладена. Опти-

мальний та сучасний ланцюг “споживач – виробник – держава” передбачає створення еконо-

міко-правової і організаційної основи, яка забезпечує захист і розвиток підприємництва і 

конкуренції, правовий захист і розвиток всіх форм власності виробництва з боку держави, 

рівноправні умови функціонування виробника на ринку споживчих товарів і послуг насе-

ленню, захист прав споживачів і їх активного впливу на споживчі характеристики та якість 

товарів і послуг. 
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Семів Г. О.  

к.е.н.  

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

 

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄНЬ І ПРОДУКЦІЇ 

ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

 

Незважаючи на кризові тенденції в економіці та військову агресію з боку Росії, 

підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) України постійно розширюють 

свою присутність на зовнішньому ринку, посилюють технологічний рівень своєї продукції, 

активізують участь у міжнародному військово-технічному співробітництві (ВТС).    

Сьогодні вітчизняний ОПК є складним багатогалузевим об’єднанням, до якого відно-

сяться підприємства з високим рівнем експортного та інноваційного потенціалу. Вітчизняні 

підприємства ОПК об’єднанні у ДК “Укроборонпром”, до якого входять понад 100 

підприємств-учасників у 5 основних галузях оборонної промисловості, зокрема, у розробці 

та виготовленні озброєння та техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях. 

Концерн має більше 10 конструкторських бюро, які займаються розробкою, проектуванням 

та інноваційними дослідженнями, людський потенціал концерну сформований за рахунок 80 

тис. висококваліфікованих співробітників, більшість з яких має вищі наукові ступені. 

Негативний вплив на експортний потенціал вітчизняного ОПК мала анексія Криму і 

російська агресія на Сході Країни. Так, Україна втратила у Криму розвинену інфраструктуру, 

а також 13 підприємств концерну “Укроборонпром” та ще кілька приватних суднобудівних і 

судноремонтних заводів. В окупованих районах Донецької та Луганської обл. були втрачені 

стратегічні підприємства ОПК, зокрема такі підприємства “Укроборонпрому”, як Луганський 

патронний завод, ГАХК “Топаз”, Сніжнянський машинобудівний завод, Донецький завод 

хімічних виробів та ВАТ “Юність”, яке виробляло комплектуючі для аерокосмічної та авіа-

ційної галузей. Загалом  з часу початку АТО Україна втратила близько 28 машинобудівних 

заводів, а з Донбасу до Росії вивезено близько третини промислового потенціалу.  

Військові дії на Сході України призвели до часткової переорієнтації діяльності ОПК 

на потреби вітчизняних збройних сил. У 2016 р. Україна почала відновлювати свої позиції на 

зовнішніх ринках і заробила на експорті озброєнь і військової техніки (ОВТ) 750 млн дол. 

США (удвічі більше, ніж у попередньому році), увійшовши у першу десятку світових 

експортерів озброєнь. Протягом останніх років Україна постачала понад 3 тисячі одиниць 

різноманітних ОВТ у 62 країни світу. Найбільшим попитом на зарубіжних ринках корис-

туються вітчизняні високоточні засоби ураження, легка бронетехніка, танки, засоби протидії 

високоточній зброї, засоби радіолокації і ППО, які постачаються на основі укладених угод 

про ВТС, насамперед до країн Азії, Близького Сходу та Африки. Найбільший попит на 

послуги вітчизняного ОПК припадає на роботи з модернізації бойової авіатехніки і надання 

спеціальних космічних послуг.  

Україна є одним із світових лідерів на ринку броньованих машин (ББМ) та танків. За 

період з 2007 по 2014 рр. Україна зайняла третє місце в світі за експортом ББМ (792 машини 

на суму 889,4 млн. дол), поступившись лише  Фінляндії (1041 машина на суму 2,175 млрд. 

дол. США) та Росії (928 машин на суму 1,94 млрд. дол. США). Поставки українських танків 

після початку російської агресії були переорієнтовані для потреб збройних сил України. За 

даними Державної служби експортного контролю, у 2014-2015 рр. було відправлено на 

експорт 43 танки до Таїланду та країн Африки. У 2014 р. був відновлений експорт 

українських танків БМ “Оплот”, які входять до десятки кращих танків світу.  

Суттєвою проблемою сьогодні залишається високий рівень орієнтації вітчизняного 

ОПК на співпрацю з Росією, яка ще була сформована у часи існування СРСР та у період до 

початку збройної агресії на Сході України. Незважаючи на заборони та запроваджені санкції, 

Україна протягом 2014-2016 рр. продовжувала постачати озброєння і продукцію подвійного 
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призначення до країни-агресора. Згідно даних звіту Стокгольмського інституту досліджень 

проблем миру (SIPRI), у 2016 р. Росія була найбільшим імпортером українських озброєнь – 

до цієї країни було експортовано ОВТ на суму 169 млн дол. США. У 2014-2016 рр. близько 

30 українських підприємств здійснювали такі поставки, зокрема використовуючи при цьому 

фіктивних посередників. Наприклад, підприємство “Мотор-Січ” і надалі постачає двигуни до 

російських військових вертольотів, а у 2016 р. це ж підприємство ремонтувало двигуни для 

літаків авіаполку міністерства оборони Росії, задіяного у воєнній операції в Сирії. 

Таким чином, розширення діяльності України на світовому ринку озброєнь і продук-

ції подвійного призначення необхідно здійснювати за наступними напрямами. По-перше, 

повне припинення ВТС з Росією, у тому числі недопущення передачі військових технологій 

через зарубіжних посередників. По-друге, в умовах збільшення оборонного бюджету (до 5% 

від ВВП у 2017 р., тобто до 129 млрд грн) подальше впровадження інвестиційно-інно-

ваційної стратегії розвитку вітчизняного ОПК, відхід від практики експорту застарілої 

техніки радянського зразка. По-третє, переорієнтація діяльності вітчизняних підприємств, що 

співпрацювали з Росією, на інші зарубіжні ринки, збільшення для них державних замовлень 

для забезпечення потреб української армії. По-четверте, використання значного потенціалу 

вітчизняних підприємств приватної форми власності у проектах міжнародного ВТС. По-

п’яте, розширення ВТС з країнами ЄС та НАТО, зокрема шляхом залучення інвестицій до 

розробки, виробництва та експорту ОВТ. Безумовно, що сьогодні першочергове завдання 

вітчизняного ОПК – це забезпечення Збройних сил та Національної гвардії України, але 

разом з тим потрібно підтримувати і посилювати позиції, які вже завойовані на світовому 

ринку озброєнь та продукції подвійного призначення.  

 
Список використаних джерел 

1. Державний концерн “Укроборонпром” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukroboron-

prom.com.ua. 

2. Обсяги міжнародних передач озброєнь / Державна служба експортного контролю України [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsecu.gov.ua/. 

3. SIPRI Yearbook 2016: Armaments, Disarmament and International Security / Stockholm International 

Peace Research Institute. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – 892 P. 

 

 

Салопанова А. А. 

асистент 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ 

 

Агропромисловий комплекс України (АПК) завжди був і залишається нині однією із 

основних ланок її господарського розвитку, важливим об’єктом суспільно-географічних дос-

ліджень. Україна здавна виділялася як потужний виробник сільськогосподарської продукції, 

маючи значні переваги в територіальному поділі праці завдяки сприятливим ґрунтово – 

кліматичним умовам, зокрема найкращим у світі чорноземам, багатому землеробському дос-

віду та виробничим навикам населення, вигідному економіко-географічному розташуванню 

щодо ринків збуту. Це найбільший сектор економіки України. Частка АПК у валовому внут-

рішньому продукті становить близько 40%, тут зосереджена третина основних виробничих 

фондів і трудових ресурсів, зайнятих у матеріальному виробництві країни. У цій сфері фор-

мується понад 70% товарів народного споживання. Від рівня розвитку АПК залежать функ-

ціонування продовольчого ринку, забезпечення населення споживчими товарами, зайнятість 

сільських мешканців, соціальне відродження села, екологічна ситуація. Розвиток АПК за-

декларовано як пріоритетний напрямок економіки держави, одна із необхідних умов її на-

ціональної безпеки. В Україні сформувався АПК, як важлива функціональна ланка всього 
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народногосподарського комплексу. Це другий після індустріального виробництва структур-

ний підрозділ господарства України. На галузі, що входять до АПК (включаючи забезпе-

чення його засобами виробництва), припадає близько 40% валового суспільного продукту, 

майже чверть основних виробничих фондів і чисельності зайнятих працівників. 

Доповнюючою ланкою АПК є наукові заклади та підготовка кваліфікованих кадрів 

для забезпечення його ефективного функціонування. Крім функціональної, галузевої та тери-

торіальної структур, АПК має також складну організаційно-економічну структуру, вдоско-

налення якої спрямовано на розвиток багатоукладної економіки на селі. У сфері АПК діють 

приватні, колективні, корпоративні, державні, орендні підприємства, але необхідно сприяти 

формуванню й технічному оснащенню товарних дрібних фермерських і селянських госпо-

дарств. Сьогодні сільське господарство поряд з іншими галузями знаходиться у стані еконо-

мічної кризи. 

Розвиток сільськогосподарського виробництва повинні супроводжуватися зниженням 

затрат живої праці на виробництво одиниці продукції. Однак формування і функціонування 

АПК відбувається в умовах загострення проблеми трудових ресурсів, оскільки в колгоспах 

та радгоспах окремих областей, особливо низових адміністративних районів, збільшується 

дефіцит робочої сили . Найгострішими проблемами на селі є відсутність мотивації до праці, 

бідність, трудова міграція, безробіття, занепад соціальної інфраструктури, поглиблення де-

мографічної кризи та відмирання сіл. Середньорічна заробітна плата в сільському госпо-

дарстві найнижча серед галузей економіки. Активізувалися міграційні процеси, особливо 

серед сільської молоді, що на сьогодні є основною причиною деградації українських сіл. 

Небезпечною тенденцією є висока спрацьованість машинно-технологічного парку, а 

відсутність фінансових коштів для здійснення ремонтно-відновлюваних робіт лише погіршує 

його стан. Для досягнення рівня технологічних потреб не вистачає десятків тисяч різних 

технічних засобів. Поряд з цим різко погіршилося забезпечення галузей АПК високо-

кваліфікованими кадрами. 

Великі проблеми виникли із використанням природних ресурсів. Якість навколиш-

нього середовища, його відтворювальний і відновлюваний потенціал значно зменшується з 

нарощуванням масштабів використання ресурсів і обсягів забруднюючих речовин та 

відходів. І все це аж ніяк не пов’язане із збільшенням населення або підвищенням його 

життєвого рівня. Навпаки, приріст населення падає, а життєвий рівень погіршується. Кризо-

вий стан, що склався в аграрному секторі, та використання природних ресурсів вимагають 

концептуального визначення основних напрямів та змісту аграрної реформи, взаємоузгод-

ження експлуатації природних ресурсів, сфер вкладення капіталу з урахуванням чисельності 

населення та майбутніми потребами людей. 

Визначальною проблемою для України нині є відсутність чітких стратегічних та 

тактичних пріоритетів розвитку галузей АПК. Слід зауважити що успішний розвиток зов-

нішньоекономічної діяльності будь - якої країни без науково обґрунтованої соціально-еко-

номічної політики, тобто стратегічних і тактичних дій держави неможливий. Свідомий вибір 

механізму економічного регулювання з властивою йому структурою і динамізмом, внутрішні 

та зовнішні чинники якого стають могутньою рушійною силою процесу - важлива складова 

зовнішньоекономічної ситуації. 

Спад валового національного продукту, руйнація системи, загострення дефіциту 

платіжного балансу і державного бюджету, суттєве зниження рівня життя переважної біль-

шості соціальних верств населення  найбільш характерні ознаки критеріальної оцінки нас-

лідків зовнішньої політики та невиважених рішень щодо перспектив розвитку зовнішньо-

економічної діяльності в галузі. Вона не наближається, а навпаки, віддаляється від сучасного 

світового ринку з властивою йому системою відносин, конкуренції та активним бізнесом під 

регулюючим правовим і економічним впливом держави. У перспективі з метою подолання 

кризових явищ в агропромисловому комплексі України поряд із заходами щодо прискорення 
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аграрної реформи та розвитку інфраструктури аграрного ринку передбачається посилення 

державного регулювання щодо фінансового стану підприємств. 

Отже, здійснення аграрної реформи в Україні повинно бути спрямоване на створення 

економічно ефективного агропромислового виробництва, поглиблення ступеня переробки та 

покращання зберігання сільськогосподарської продукції. З цією метою в програмних доку-

ментах щодо проведення аграрної реформи передбачається: 

- формування ринку землі та нерухомості, запровадження системи іпотечного креди-

тування сільськогосподарських товаровиробників; 

- фінансування організаційних заходів щодо здійснення аграрної реформи на регіо-

нальному рівні, післяприватизаційна підтримка розвитку реформованих господарств, ство-

рення спеціалізованої консалтингової інфраструктури щодо інформаційного забезпечення; 

- розвиток мережі інфраструктури сервісного обслуговування, заготівель, оптової 

торгівлі; 

- формування ринків матеріальних ресурсів і капіталу; 

- ефективне використання наявного земельного фонду; 

- реформування соціальної сфери села та розбудови її інфраструктури. 
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ОБМІННИЙ КУРС І КОМПОНЕНТИ ВВП В УКРАЇНІ 

 

Моделі відкритої економіки не надають однозначної відповіді на питання про характер 

зв’язку між девальвацією грошової одиниці та економічним зростанням, адже обмінний курс 

може по-різному впливати на окремі компоненти ВВП. Наприклад, наслідки збільшення 

експорту та зменшення імпорту можуть нівелюватися зменшенням приватного споживання 

та інвестицій. Що більше, залежність приватного споживання від обмінного курсу визна-

чається порівняльною силою двох протилежно спрямованих тенденція, коли девальвація 

грошової одиниці збільшує номінальну вартість активів у іноземній валюті (ефект добро-

буту), але одночасно підвищує рівні цін і процентної ставки. 

Для оцінки залежності окремих компонент ВВП від обмінного курсу використано 

квартальні дані за період 2000-2016 рр. Показники приватного споживання, інвестицій, урядових 

видатків та експорту-імпорту використано у % від ВВП, а для характеристики впливу обмінного 

курсу вибрано зміни (1) номінального ефективного курсу та (2) обмінного курсу гривня/долар. 

На підставі найпростішого аналізу за допомогою діаграми scatter-plot можна зробити висновок, 

що зниження номінального ефективного обмінного курсу позначається збільшенням приватного 

споживання, тоді як питома вага решти компонент ВВП зменшується (рис. 1). Використання 

показника обмінного курсу гривня/долар не заперечує пряму залежність між девальвацією та 

приватним споживанням, але лише для випадків поміркованого зниження обмінного курсу. 

Значна девальвація гривні (понад 8%) призводить до зменшення обсягів приватного споживання 

(% від ВВП). Якщо вплив обмінного курсу на приватне споживання виглядає -подібним, то 

вплив на приватні інвестиції  -подібним. Це означає, що поміркована девальвація гривні 

обмежує інвестиції, наприклад, внаслідок подорожчання імпорту технологічних товарів, але на 

випадок значної девальвації виникає цілком протилежний вплив, який може пояснюватися 

відчутним здешевленням виробничих активів та чинників виробництва. Подібно до багатьох 

інших досліджень, які використовували складніші методики, немає ознак як збільшення експор-

ту, так і обмеження імпорту. Водночас підтверджується обернена залежність між девальвацією 

гривні та обсягом урядових видатків (у % від ВВП). 
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Отримані результати не заперечують логіку ефекту добробуту в доларизованій еко-

номіці, коли обсяги приватного споживання істотно залежить від вартості активів у іно-

земній валюті. За таких умов девальвація гривні підвищує вартість таких активів (у гривне-

вому еквіваленті), що стимулює приватне споживання. Нелінійний характер такої залежності 

для обмінного курсу “гривня/долар” може пояснюватися особливостями вітчизняного ціно-

утворення, коли враховуються лише зміни обмінного курсу гривні до долара США. У такому 

разі порівняно незначна девальвація гривні не має істотного впливу на ціни, що забезпечує 

позитивний ефект для споживачів, але значне падіння обмінного курсу до долара США 

супроводжується таким підвищенням цін, яке нівелює наслідки початкового зростання 

вартості активів у іноземній валюті. На підставі відповідного нелінійного рівняння можна 

зробити висновок, що приватне споживання починає зменшуватися в разі перевищення тем-

пом девальвації гривні деякого “порогового” значення на рівні 8%. Важливо зауважити, що 

девальвація гривні в стосунку до євро та інших світових валют (окрім долара США) не 

створює негативного впливу на приватне споживання, адже не призводить до “переносу” 

змін обмінного курсу на внутрішні ціни. Опосередковано наші результати підверджуються 

тим, що девальвація гривні до євро підвищує вартість надходжень від працюючих за кордо-

ном, які деноміновані переважно у євро, адже більшість української трудової міграції зосе-

реджено у країнах Західної та Східної Європи.        
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Рис. 1. Вплив девальвації грошової одиниці на компоненти ВВП України 
Джерело: розраховано за даними МВФ International Financial Statistics 
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Негативна залежність урядових видатків від девальвації обмінного курсу може пояс-

нюватися зменшенням надходжень від експорту, які становлять основу податкових 

надходжень, тоді як збільшення приватного споживання не супроводжується пропорційним 

збільшенням податкових надходжень. Зі свого боку, відсутність стимулюючого впливу від 

знецінення грошової одиниці на обсяги експорту може пояснюватися залежністю експорте-

рів від критичного імпорту сировини, обладнання і комплектуючих матеріалів, технологій 

тощо. Відповідно подорожчання імпортних компонент або запровадження обмежень на 

придбання іноземної валюти (це дуже реалістично для конкретних українських умов) погір-

шує умови для вітчизняних експортерів. Інший механізм може стосуватися зменшення інвес-

тицій, які теж істотно залежать від імпорту, причому ця залежність має нелінійний характер 

для обмінного курсу “гривня/долар”. Але якщо поміркована девальвація призводить до збіль-

шення приватного споживання, яке зменшується в разі значної девальвації, то в разі інвести-

цій залежність цілком протилежна: незначна девальвація позначається зменшенням інвести-

цій, а в разі значної девальвації цей показник зростає. Такий вислід може пояснюватися тим, 

що значна девальвація супроводжується таким підвищенням прибутковості, яке дозволяє від-

новити інвестиційний процес. Не виключено, що така залежність має обмежений сектораль-

ний характер, стосуючись, наприклад, інвесторів у такій галузі, як сільське господарство. 
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ЄДИНА ЦИФРОВА ФІСКАЛЬНО-ОБЛІКОВА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ЯК 

ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Низький рівень ефективності використання ресурсного потенціалу збалансованого 

розвитку України та міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної економіки, не враху-

вання національних інтересів на сучасному етапі розвитку глобальних процесів, “млявість” 

реформ соціально-економічної системи в нашій державі обумовлена багатьма чинниками, 

результатом чого є те, що Україна виступає у ролі об’єкта, а не суб’єкта світової політики. 

Серед згаданих деструктивних чинників ключові позиції займає очевидна криза грошово-

банківської системи. Ліквідація десятків комерційних банків, націоналізація ПАТ КБ 

“Приватбанк” обумовили безпрецедентне падіння довіри громадян не лише до окремих бан-

ківських установ, але й самого інституту банківництва та підірвали довіру до національної 

грошової одиниці, фіскальних інституцій, грошово-кредитної системи, а також призвели до 

зниження купівельної спроможності, криміналізації зв’язків (особливо з окупованими тери-

торіями), зменшення обсягу поступлень до державного бюджету та загрози територіальної 

цілісності держави загалом.  

В таких умовах виникає необхідність запровадження єдиної цифрової фіскально-

облікової платіжної системи (ЄЦПС), що передбачає запровадження 100% електронних 

грошей, які обертаються виключно у межах згаданої платіжної системи. У таких умовах 

немає жодної можливості виведення їх в неофіційний сектор через “оготівкування” чи 

“розчинення” у процесі безлічі рахунків у сотнях приватних комерційних банків в умовах 

діючої системи банківської таємниці. Безсумнівною перевагою “єдиності” є консолідація 

всієї грошової маси держави та її облік в єдиній цифровій системі.  

На  сучасному етапі “…паперові гроші видимі, а шляхи їх обігу – невидимі…”, що й 

забезпечує “кровообіг” та живлення тіньового сектора економіки. Натомість, запровадження 

пропонованої системи забезпечує ситуацію коли “…цифрові гроші  невидимі, але шляхи їх 

циркуляції чітко прослідковуються у максимально прозорій системі обігу”, що є однією з 
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основних переваг згаданої ЄЦПС. Вона гарантує безпеку трансакцій, захист вкладів клієнтів 

та зміцнює рівень економічної безпеки держави загалом.  

Як свідчать реалії існування більшості розвинених країн світу, в сильній і безпечній 

державі повинна бути єдина мова, як досконалий механізм комунікації, єдиний для всіх 

інституційний базис та єдина грошова одиниця як засіб спрощення економічних стосунків 

між резидентами держави. Консолідація платіжного засобу в єдиній цифровій платіжній 

системі забезпечує економічну ліквідність, що, поряд з повним обліком заявлених на ринку 

товарів та послуг в грошовому еквіваленті, дозволяє прецезійно і автоматично підтримувати 

стабільність купівельної спроможності національної валюти.  

Одним з ключових механізмів пропонованої системи, що виконує фіскальну функцію 

у бюджетному процесі є “плаваюча ставка” податку на споживання. У цьому процесі важли-

вим фактором успіху є прогнозоване поступове усування комерційних банків та консолідація 

ресурсів існуючих державних банківських установ на  базі націоналізованого ПАТ КБ 

“Приватбанк”, що зводить нанівець фактор нездорової міжбанківської конкуренції, знижує 

рівень трансакційних витрат, а нульова ставка за депозитами є підґрунтям дешевих кредитів 

як для юридичних, так і фізичних осіб. Крім того, нульова ставка (“чесні або нейтральні 

гроші”)  це чудовий мотиватор до інвестиційних процесів, що, з одного боку, сприяє роз-

витку реального сектора економіки, а з іншого, певною мірою,  захищає внутрішнього ін-

вестора від зовнішніх кризових впливів нестабільного глобального середовища, що є додат-

ковим фактором зміцнення економічної безпеки держави (у цьому контексті доречно згадати 

кризу 2008, 2012 років). 

Окремо слід зазначити що “єдиність системи” не заперечує функціонування певної 

кількості як державних, так і приватних фінансових установ. Головною функцією цих інсти-

туцій буде робота з забезпечення ефективного процесу кредитування суб’єктів господарю-

вання та масштабних інфраструктурних проектів на різних рівнях соціально-економічної 

системи. За таких умов споживче кредитування, фіскальна функція та функція розподілу 

вигоди від суспільного володіння землею, надрами тощо в грошовому еквіваленті стають 

повністю автоматизованими, прозорими, а  відтак, – безпечними для  розвитку  національної 

економіки.  

Очевидно, що впровадження ЄЦПС передбачає радикальну податкову реформу як го-

ловну умову переходу бізнесу на 100% цифрові гроші. Головна ідея нової податкової 

системи, як уже згадувалося – перехід від оподаткування виробника до оподаткування спо-

живача, що є обґрунтованою відповіддю на виклики  посилення процесу глобалізації та 

розвитку високих технологій у межах світового господарства та міжнародних економічних 

відносин.  

Необхідність забезпечення сталого розвитку нашої держави потребує нової суспільної 

домовленості щодо функціонування національної соціально-економічної системи (насам-

перед у сфері оподаткування і розподілу суспільних благ). Сторонами, що домовляються 

повинні, насамперед виступити реальний сектор економіки та законодавчі і виконавчі органи 

влади. Як результат, суб’єкти господарювання повинні бути звільнені від сплати податку на 

прибуток і адміністрування податків загалом, натомість суб’єкти господарювання пере-

ходять повністю на автоматизовані розрахунки в електронних грошах із застосуванням 

ЄЦПС. 

Як перший, експериментальний крок на цьому шляху має відбутись оцифрування 

валютного обігу в Україні. У цьому контексті немає нічого дивного для суспільства що 

“прямує” у європейський економічний простір. Рівно ж як і запровадження обігу 100% 

грошової маси у цифровий обіг, до чого прагнуть Японія, Швеція, інші розвинені країни. 

Серед країн, що розвивають потенційно потужний гравець серед азійський країн – Індія – 

вже здійснила згаданий крок без негативних наслідків для їх вітчизняної економічної 

системи.  
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Слід окремо зазначити, що основним чинником підвищення безпеки як громадян, так і 

держави загалом в грошово-банківській сфері є усунення людського фактора з більшості 

операційних процесів, оскільки відповідний рівень економічної безпеки не можливо 

забезпечити за умови, коли земля, повітря, вода та інші стратегічні ресурси розвитку, а також 

основні елементи фінансової системи перебувають у приватній власності. Натомість, 

запровадження пропонованої ЄЦПС забезпечує реалізацію консолідуючого суспільство гасла 

– “Мої гроші в нашому банку!” та мінімізує корупційні прояви, тіньовий сектор, політичні 

ризики, а також забезпечує підвищення рівня ефективної керованості та прогнозованості 

розвитку вітчизняної економіки.    
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ОСОБЛИВОСТІ “ПОТРІЙНОЇ КРИЗИ”  ВАЛЮТНОЇ, БОРГОВОЇ І БАНКІВСЬКОЇ 

 В УКРАЇНІ 

 

В економічній літературі прийнято розрізняти як “чисті” кризи  валютні, боргові та 

банківські, так ї їхнє поєднання [2, c. 59-84]. За останні два десятиліття у світовій практиці не 

бракувало прикладів так званих “подвійних” криз, передусім (1) валютних і боргових та (2) 

валютних і банківських, що, зрештою, відповідає українським реаліям 1998-2008 рр. Примі-

ром, кризові явища 1998-1999 рр. були поєднанням валютної і боргової криз, в 2004 р. 

спостерігалася обмежена за масштабом валютна криза, а в 2008-2009 рр. економіку вразила 

валютна і банківська кризи. Унікальність ситуації 2014-2015 рр. полягає в одночасності всіх 

трьох криз  валютної, боргової та банківської, що зумовило підвищену глибину спаду ви-

робництва і девальвації гривні, а за великим рахунком виняткову складність стабілізаційної 

політики, тим паче з врахуванням російської агресії у Криму та на Донбасі. Хоча у більшості 

випадків увагу привертають різноманітні аспекти боргової і валютної кризи, насправді більш 

руйнівні наслідки може мати банківська криза. Як отримала група дослідників за даними 40 

країн за період 1970-2010 рр. [1], на відновлення докризового рівня доходу в такому разі 

вимагається аж шість років, тоді як у випадку валютної і боргової криз  вдвічі менше часу.  

Схематично характер взаємодії кризових явищ представлено на рис. 1. Своєрідним 

“пусковим механізмом” стала боргова криза, яку було створено надмірними запозиченнями 

державного і приватного секторів. Станом на кінець 2013 р. державний зовнішній борг 

подвоївся порівняно зі початком світової фінансової кризи (вересень 2008 р.)  до 29 млрд. 

доларів, а заборгованість корпоративного сектора сягнула 76 млрд. доларів (рис. 2). Нездат-

ність перейти до профіциту поточного рахунку, що необхідно для підтримання валютних 

резервів на безпечному рівні, призвела до потужної валютної кризи. Ситуацію погіршила 

доларизація економіки, адже виник підвищений попит на іноземну валюту фізичними та 

юридичними особами.   
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Рис. 1. Архітектура “потрійної кризи” в Україні, 2014-2015 рр. 

 

Зворотний зв’язок між валютною і борговою крпзою реалізовувався через два меха-

нізми. По-перше, подорожчання критичного імпорту енергоносіїв, іншої сировини та напів-

фабрикатів, технологічного обладнання тощо зумовило глибокий спад виробництва, який 

лише поглибив боргову кризу через зменшення податкових надходжень (державний сектор) 

та погіршення фінансових показників приватних підприємств-позичальників. По-друге, де-

вальвація гривні підвищила вартість зовнішніх зобов’язань (у національній грошовій оди-

ниці), що отримало назву балансового ефекту. Водночас було втрачено доступ до світового 

фінансового ринку, що не дозволило рефінансування зовнішнього боргу корпоративного 

сектора, попри сумлінне обслуговування поточних боргових зобов’язань.   
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Рис. 2. Обсяги зовнішнього боргу (млрд. доларів), 2004-2016 рр. 

Джерело: Національний банк України 

 

Балансовий ефект став інструментальним чинником масштабної банківської кризи, 

адже зросла вартість зобов’язань в іноземній валюті. З одного боку, на початок 2014 р. 

вітчизняні банки мали досить серйозну заборгованість перед зарубіжними кредиторами 

(понад 20 млрд. доларів), а з іншого боку, девальвація гривні обмежила здатність до обслу-

говування власного боргу для багатьох валютних позичальників. Передусім це стосується 
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фізичних осіб, які не мали джерел доходу в іноземній валюті. Виникла потреба “рятування” 

банківської системи, причому вже вдруге за останню декаду Перебіг кризових явищ ймо-

вірно погіршило використання частини позик рефінансування від НБУ для придбання іно-

земної валюти, що дозволяло отримати прибуток від її наступного перепродажу. Водночас 

подальша девальвація гривні лише погіршила обслуговування зовнішнього боргу банківської 

системи. 

Станом на осінь 2016 р. зовнішній борг українських банків зменшився до заледве 

9,5 млрд. доларів (або до рівня 2006 р.), що не повинно створювати проблем з його по-

дальшим обслуговуванням. Так само немає побоювань щодо корпоративного боргу, який 

зменшився до 54 млрд. доларів. Водночас вітчизняна “потрійна криза” позначилася збіль-

шенням державного зовнішнього боргу до 38 млрд. доларів, що значною мірою стало наслід-

ком “націоналізації” заборгованості вітчизняних банків і становитиме вагому перешкоду для 

економічного зростання в найближчі 5-10 років.    
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ЕМБАРГО НА ТОРГІВЛЮ З РОСІЄЮ: “ЗА” і “ПРОТИ” 

 

Розпочата взимку 2017 р. блокада надходжень вугілля з ОРДЛО та її розширення у виг-

ляді погроз повністю заблокувати будь-яку торгівлю з Російською Федерацією привертають 

увагу до одного з найбільш суперечливих аспектів сучасних українсько-російських відносин. 

З одного боку, йдеться про державу-агресора, що намагається дестабілізувати ситуацію в 

нашій країні, а з іншого боку, це не перешкоджає взаємній торгівлі, яка серйозно зменшилася 

за останні роки, але не перестала існувати як така. Опоненти “торгівлі на крові” досить часто 

посилаються на часи Другої світової війни (мовляв, не торгували між собою ані Черчіль з 

Гітлером, ані Берія з Гіммлером), тоді як аргументи учасників блокади переважно еконо-

мічні: “купуємо вугілля дешевше, ніж за кордоном”, “потерпає український бюджет”, “змен-

шуються валютні надходження”, “може зупинитися Маріуполь”, “там наші люди” тощо. 

Якщо доцільність торгівлі з непідконтрольною частиною Донбасу ще можна обґрунтувати 

чинником “нашої” території, то важче знайти адекватні пояснення для підтримання торго-

вельних зв’язків з Російською Федерацією. Але чи насправді ембарго на торгівлю з Росією 

буде на користь сучасній Україні? Певності немає. 

Мотивація прихильників ембарго досить зрозуміла: аморально торгувати з ворогом, 

який використовує отриманий доход для війни з Україною, рано чи пізно залежність від 

“сепаратистського” вугілля призведе до залежності від сепаратизму як такого, виграш від 

торгівлі з ОРДЛО отримує вузьке коло олігархів донецького походження, відсутність знач-

них втрат для України. Прямі економічні втрати від розриву зв’язків з ОРДЛО не видаються 

надто великими  не більше 1,5 млрд. доларів експортної виручки та 2 млрд грн податкових 

надходжень [3]. Набагато більшими є опосередковані втрати від торгівлі та інших контактів з 

ОРДЛО. Як зауважує відомий експерт В. Портніков, за останні два десятиліття на території 

Придністров'я склався кримінальний режим, який існує на російські гроші в атмосфері 
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безправ’я і, що найгірше, корумпує не тільки сам себе, а й політиків і підприємців на вільній 

території [2]. Якщо поруч функціонує своєрідна “чорна діра”, яка може в разі чого 

користуватися українським законодавством, митними терміналами і податковими правила-

ми, то держави не збудувати, не кажучи про небезпеку від функціонування на території 

України справжнього осередка антидержавної пропаганди, носії якої постійно взаємодіють з 

громадянами на вільній території. Примітно, що на останніх президентських виборах в 

Молдові перемозі проросійського політика-популіста Ігор Додона допомогло спеціальне 

підвезення виборців з Придністров’я на дільниці в Молдові. Таке може статися в Україні та 

може мати катастрофічні наслідки. 

Опоненти блокади на Донбасі, а в ширшому розумінні – згортання будь-яких еконо-

мічних стосунків з Росією, звертають увагу на економічні втрати. Від нестачі вугілля антра-

цитних марок потерпають не лише підприємства компанії ДТЕК, якою володіє Р. Ахметов, 

та компаній ІСД (російський Внєшекономбанк) і “Донецьксталь” (російський громадянин В. 

Нусенкіс), але й компанії “АрселорМіттал Кривий Ріг” індійського мільярдера Лакшмі 

Міттала [4]. Коксуюче вугілля з непідконтрольних територій використовується для вироб-

ництва коксу в Авдіївці, який далі постачають на металургійні комбінати в Маріуполі та 

Кривому Розі. Експерти інвестиційної компанії Concorde Capital на прикладі компанії 

Метінвест розрахували, що продовження блокади призведе до втрати 8% виручки, але доход 

після оподаткування (без врахування сплати боргових зобов’язань і дивідендів) однаково 

становитиме близько 520 млн доларів США. Якщо доведеться зупинити Авдіївський коксо-

хімічний завод, який отримує вугілля з непідконтрольної території, виручка зменшиться до 

400 млн доларів США, що дозволить сплачувати боргові зобов’язання. 

Звичайно, налагодження нових господарських зв’язків коштуватиме чимало, але зага-

лом вважається, що підприємства на непідконтрольних територіях перебувають у гіршому 

стані, ніж їхні підприємства-партнери на підконтрольній території. Якщо українські компанії 

можуть порівняно легко замінити вугілля з ОРДЛО, то організувати постачання залізної руди 

на заводи на непідконтрольній території набагато складніше. Ще складніше організувати 

експорт готової продукції з ОРДЛО в обхід лінії розмежування, а тим паче за умови ембарго 

на імпорт російської продукції до України. Таке рішення не дозволить обходити заборону 

торгівлі з підприємствами в ОРДЛО, що цілком можливо за нинішніх умов. Приміром, від 

початку 2017 р. у Росії придбано вугілля на суму 247 млн. доларів, що цілком може бути 

отриманням того ж вугілля з ОРДЛО з використанням російського “транзиту”. У такому 

контексті напрошується заборона на імпорт з Росії тих товарів, які виробляються на території 

ОРДЛО  передусім вугілля і металопродукції. 

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України 

Наталія Микольська вважає, що важливо захистити ринок від певних російських товарів та 

послуг  не більше [1]. На сьогодні до України завозяться енергоносії (вугілля), мінеральні добри-

ва, руда і електроніка, які, як правило, виробляють на підприємствах глобальних корпорацій, 

які мають на території Російської Федерації свої виробництва. Також Україна купує 

обладнання для атомних електростанцій. Можна погодитися, що для економічної безпеки 

нашої країни не становить загрози ні електроніка від японських та німецьких компаній, хоча 

й вироблена на території сусідньої Росії, ні обладнання для атомних станцій, але потрібно 

оцінити баланс переваг і недоліків від імпорту вугілля і мінеральних добрив. Важливо, щоб 

до України не потрапляла продукція з ОРДЛО, але це важко забезпечити без обмежень на 

відповідну номенклатуру товарів. Загалом важливо обмежити торгівлю з Росією до того 

мінімуму, який не загрожує несподіванками на зразок перекриття “газового краника” а від-

недавна  “вугільного шлагбаума” (примітно, що це можна зробити чужими руками ук-

раїнських активістів). Зрештою, такі обмеження не обов’язково повинні бути формалізова-

ними за допомогою відповідних змін в українському законодавстві, а можуть підтримуватися 

шляхом добровільних обмежень імпорту.  
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Слід зауважити, що використання добровільних обмежень імпорту має значні переваги 

перед використанням офіційного ембарго, якщо врахувати реалії членства України і Росії в 

СОТ. Процедура ембарго може розцінюватися як спроба отримання односторонніх переваг у 

зовнішній торгівлі, а відповідно становити предмет розгляду в СОТ. З іншого боку, меха-

нізми добровільного обмеження імпорту не створюють жодних перешкод в рамках функ-

ціонування СОТ, а тому мають зрозумілі переваги. Наприклад, на початку 1980-х років адмі-

ністрація тодішнього президента США Р. Рейгана схиляла американських металургів до  

добровільної відмови від закупівель дешевшої японської сталі, що було невигідним для 

окремих американських компаній, але розглядалося засобом отримання вагомих страте-

гічних переваг. Таким шляхом можна піти в Україні щодо російського вугілля та інших 

“чутливих” товарів.    
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МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 
 

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) [1], 62% дорослого 
населення України користується мережею Інтернет, при цьому частка користувачів людей 

18-39 років  91%. Більшість з них є активними користувачами соціальних мереж. Згідно з 
статистикою, щорічний темп росту кількості українських аккаунтів у соціальній мережі 
Facebook склав 35-40%, так станом на квітень 2017 р. було 5,4 млн. зареєстрованих корис-
тувачів [2]. Подібна ситуація і з іншими соціальними мережами. 

Активність, яку демонструють люди в соціальних мережах, вражає: у найбільш 
популярних проектах середній користувач переглядає до ста сторінок на день [3]. Це те, до 
чого багато років прагнули всі інтернет-задуми, проте реалізувати подібне вдалося саме 
соціальним мережам. Маркетинг в соціальних мереж (SMM) є порівняно новою сферою 
діяльності для сучасних підприємств, яку вони активно опановують незалежно від масштабу 
та специфіки їх діяльності. Єдиного та загальноприйнятого визначення цього поняття не 
існує, проте, проаналізувавши публікації багатьох науковців, можна сформулювати таке 
визначення: маркетинг в соціальних мережах – особливий інструмент Інтернет- маркетингу, 
що передбачає просування продукту, послуги, компанії чи бренда за рахунок використання 
соціальних медіа, контент яких створюється та оновлюється зусиллями їх відвідувачів.  

У соціальних мережах є низка переваг порівняно з іншими інструментами онлайн-мар-
кетингу (пошуковою оптимізацією, контекстною і банерною рекламою), а також над тради-
ційними рекламними інструментами (телевізійною та зовнішньою рекламою, BTL, prоduct 
placement), а саме: 

1. “Сарафанне радіо”. Користувачі схильні ділитися цікавою інформацією зі своїм 
оточенням. При правильному підході цю особливість можна використати для максимально 
широкого розповсюдження інформації. Саме на цьому механізмі побудований так званий 
вірусний маркетинг – створення прив’язаних до бренду інформаційних приводів, контенту, 
інтерактивних програм, що їх користувачі самі поширюють серед свого оточення. Серед 
часто використовуваних вірусних форматів можна назвати відеоролики, інфографіку, вірусні 
сайти тощо. У випадку з вірусним маркетингом користувачі взагалі самостійно поширюють 
інформацію. Завдання маркетолога в цьому випадку полягає в тому, щоб виявити інтереси 
аудиторії, зрозуміти поведінкові мотиви для розповсюдження інформації та сформувати на 
основі цього вірусний контент. 

2. Таргетинг. Ключовою перевагою соціальних мереж є максимальні можливості для 
таргетингу аудиторії (тобто фокусування рекламної кампанії на конкретний сегмент цільової 
аудиторії). Це дає змогу фокусувати кампанію настільки глибоко, наскільки потрібно. Корис-
тувачі самі, реєструючись у соціальних мережах, повідомляють про себе максимум інфор-
мації: вік, місце проживання, сімейний стан, освіту, професію, захоплення та багато інших 
фактів. У результаті маркетолог має значно більше інформації, ніж у випадку з іншими мар-
кетинговими інструментами, і це дає можливість працювати тільки з тими користувачами, 
які максимально відповідають конкретному уявленню про цільову аудиторію. 

3. Нерекламний формат. Сучасна людина перевантажена рекламою. Інтернет – одне з 
найбільш агресивних середовищ з точки зору реклами. Поступово мозок людини виробляє 
спеціальні антирекламні фільтри. У результаті все це позначається на ефективності реклами. 
У випадку з соціальними мережами антирекламні фільтри не включаються. Справа в тому, 
що в SMM не використовується рекламний формат. Основний механізм взаємодії – це 
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спілкування на актуальні для користувача теми та поширення цікавого для нього контенту. 
Отже, спілкування і контент містять обов’язкову промоційну прив’язку, але при цьому на 
відміну від реклами становлять цінність для користувача. 

4. Інтерактивна взаємодія. У більшості інших маркетингових інструментів робота з 
аудиторією вибудовується в односторонньому форматі: рекламодавець доносить інформацію 
про свій продукт і не має можливості отримати зворотній зв’язок. У соціальних мережах 
користувачі можуть висловлювати свою думку, запитувати про те, що їх цікавить, брати 
участь в опитуваннях. У результаті відбувається більш глибока взаємодія з цільовою аудито-
рією, ніж у випадку з традиційною рекламою.  

5. Брендинг. Середовище, яке налічує мільйони людей, є практично ідеальним для 
брендингу. У соціальних мережах є всі можливості для підвищення пізнаваності бренду,  
інформування користувачів про компанію та її продукцію, збільшення лояльності до бренду.  

6. Нейтралізація негативу. Негативної інформації в соціальних мережах (особливо в 
блогах) доволі багато. Цьому є ряд причин: недоброзичливий настрій користувачів, швидке 
поширення інформації, знижене почуття відповідальності, пов’язане з анонімністю. Нега-
тивна інформація швидко поширюється в мережі і може мати серйозний вплив на компанію, 
її репутацію, продажі. Є три основних типи мережевого негативу: природний негатив, 
тролінг, спрямований негатив. Для кожного з видів мережевого негативу є свої методи 
нейтралізації, застосування яких дає змогу звести їх нанівець або різко зменшити. 

Проте існують і певні недоліки та ризики, що пов’язані з використанням SMM, а саме:  

 незважаючи на чудові можливості для відбору цільової аудиторії, існує велика 
ймовірність того, що в майбутньому питання щодо захисту особистих даних та приватності 
користувачів Інтернет можуть обмежити доступ до їх профайлів;  

 в українському законодавстві не передбачено законів, які б регулювали правила 
публікації он-лайн контенту в соціальних мережах;  

 ризик втрати прихильності споживачів через відсутність компетентного спеціаліста з 
SMM. У соціальних медіа необхідно бути чесним і відкритим, лише в цьому випадку ком-
панія матиме змогу завоювати прихильність та довіру користувачів, що є одним із визна-
чальних показників роботи в соціальних медіа. Якщо компанія допускає помилки, то вона 
повинна визнавати їх та приносити свої вибачення, проте ні в якому разі не заперечувати 
свою причетність до них і тим паче не намагатися “змусити користувачів замовчати”, що 
досить часто маємо можливість спостерігати серед недосвідчених учасників соціального 

медіа маркетингу;  неправильний вибір контенту. Контент, що компанії розміщують на сто-
рінках свого бренда, може мати для них критично важливе значення, адже, як правило, вони 
не мають достатнього контролю над тим, яка інформації про товар буде поширена 
користувачами в соціальних мережах самостійно.  

Соціальні медіа стають домінуючим типом спілкування і одним з головних каналів для 
інформування суспільства про переваги продуктів та послуг. Маркетологи мають врахову-
вати ці медіа в комунікаційних стратегіях, оскільки без них вони втратять важливі канали 
зв’язку з клієнтами. Здійснення ефективного SMM є важливим фактором успішного просу-
вання бренда, товару чи компанії на ринку, що спрямоване на залучення все більшої кіль-
кості прихильників, розширення цільової аудиторії, розроблення, покращення та захист 
репутації компанії через формування лояльності споживачів до бренда. 
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА: РЕКЛАМА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЧИ ВПЛИВ НА 

СУСПІЛЬНУ ДУМКУ 

 

Усі суб’єкти на ринку і комерційної і некомерційної сфер прагнуть досягнути успіху у 

виконанні своїх завдань. І усі вони тією чи іншою мірою застосовують рекламу як інстру-

мент зв’язку зі своїми цільовими аудиторіями. Проте реклама дуже широкомасштабне понят-

тя, яке включає і рекламування певних товарів чи послуг з метою їхнього продажу і попу-

ляризацію певних ідей з метою зміни ставлення цільових аудиторій до якихось явищ у 

суспільстві. Саме останнє завдання виконує такий специфічний вид реклами як соціальна. 

Соціальна реклама  це різновид некомерційної реклами, що має на меті змінити сус-

пільну поведінку та поведінку окремих індивідів, привернути їх увагу до суспільних проб-

лем, застерегти від неправильних або навіть шкідливих вчинків, проінформувати про гро-

мадські та державні ініціативи. 

Термін соціальна реклама характерний лише для країн пострадянського простору. У 

країнах Європи та США використовують термін “некомерційна реклама”. У. Уелс, С. Мо-

ріарті та Дж. Бернет зазначають, що некомерційна реклама  це реклама, яка оплачується 

компаніями чи організаціями, які не ставлять перед собою мету максимізувати прибутки. 

Основна увага в такій рекламі приділяється зміні ставлення до якоїсь справи чи ідеї, та опла-

чується така реклама зазвичай некомерційними організаціями. 

Закон України “Про рекламу” визначає соціальну рекламу, як інформацію будь-якого 

виду, розповсюджену в будь-який формі, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних 

цілей, популяризацію загально людських цінностей і розповсюдження якої не має на меті 

отримання прибутку. Проте комерційні підприємства також активно застосовують соціальну 

рекламу, щоб допомогти у вирішенні соціальних проблем. Керівники комерційних підпри-

ємств все частіше усвідомлюють, що потрібно не лише інформувати своїх потенційних 

клієнтів про свою продукцію. Важливо також створювати імідж соціально орієнтованого під-

приємства, яке дбає про довкілля, про майбутнє своєї країни, про здоров’я нації тощо. 

Соціальна реклама виконує низку функцій, до яких перш за все належить інформа-

ційно-просвітницька. Ця функція передбачає інформування громадян про наявність суспіль-

ної проблеми, приверненні до неї уваги, пояснення причин виникнення проблеми, окреслен-

ня шляхів її вирішення. Соціальна реклама виконує також комунікативну функцію  зокрема 

забезпечує зв'язок між державою, громадськими організаціями та широкою громадськістю, 

забезпечує формування взаємозв’язку між ними. Не менш важливою є також виховна 

функція соціальної реклами, яка спрямовує зусилля на формування у довготривалій перспек-

тиві на формування таких моделей поведінки, які б сприяли безконфліктному та комфорт-

ному існуванню суспільства загалом та кожного з громадян. 

На нашу думку, соціальну рекламу (або те, що ми звички вважати соціальною рекла-

мою) можна поділити на такі різновиди: 

1) за типом рекламодавця: реклама від імені держави та державних установ і організа-

цій; реклама від імені громадських організацій; реклама від імені некомерційних установ 

(освіта, медицина, культурна сфера тощо); реклама від імені комерційних підприємств. 

2) за предметом рекламування: реклама державних програм; реклама соціальних проек-

тів та ініціатив; реклама громадських організацій; політична реклама; реклама благочин-

ності; реклама культурних установ, програм та заходів; реклама професійних асоціацій 

(стоматологів, педіатрів, вчителів тощо); реклама конкретних товарів (без зазначення марки 

та виробника), які можуть запобігати певним проблемам (наприклад, реклама презервативів 

як засобу запобігання СНІДу). 
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3) за метою: реклама правильної поведінки в соціумі; реклама громадянських цін-

ностей; реклама, що популяризує конкретні установи чи організації; антиреклама. 

Можна зробити висновок, що основною місією соціальної реклами повинно бути 

формування відповідної поведінки у суспільстві, зміна ставлення людей до повсякденної 

реальності, формування суспільних цінностей. Ця місія повинна реалізуватись у виконанні 

наступних завдань: формування патріотизму, створення позитивних асоціацій у кожного 

члена суспільства, утвердження та пропагування моральних цінностей та принципів, підтри-

мання та схвалення благодійних акцій, удосконалення рівня освіченості та культурного рівня 

кожного члена суспільства. 

Основною проблемою у сфері соціальної реклами є надто малі обсяги її фінансування. 

Обсяг українського ринку соціальної реклами за різними оцінками сягає лише 40 млн. грн. 

Для порівняння: обсяг медіа-ринку в Україні за 2016 рік оцінюється на рівні 10 млрд. грн., 

річний бюджет соціальної реклами у Великобританії сягає 300 млн. євро. Вирішувати цю 

проблему, на наш погляд, потрібно як на загально державному, так і на регіональному рів-

нях, створюючи відповідні програми, які фінансуватимуться і з бюджету країни, і з місцевих 

бюджетів, і сприятимуть залученню коштів приватних інвесторів на створення та поширення 

соціальної реклами. Це сприятиме більш ефективній комунікації замовників соціальної 

реклами з цільовими аудиторіями та допоможе суспільству у вирішенні конкретних 

соціальних проблем. 
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УМОВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 

Активний розвиток світової економіки відзначається рядом тенденцій, які суттєво 

впливають на стан маркетингової діяльності в торгівлі. Перш за все, це стосується посилення 

розі науково-технічного процесу, наслідком чого стали інформатизація та комп’ютеризація, 

широкомасштабне використання новітніх інформаційних технологій. Вагомість НТП за умов 

існування “віртуальної економіки” стала основою для створення і використання глобальних 

інформаційних мереж, інтегрованих систем управління і здійснення електронних платежів, 

поширення онлайн-магазинів і прогресивного розвитку електронної комерції. 

По-друге, відчутним є вплив геополітичних змін на економічний устрій світу, в тому 

числі на сферу інтернет-торгівлі, для якого характерними умовами стали інтернаціоналізація 

і глобалізація. За умов інтернаціоналізації відбулося зближення національних економік через 

посилення промислово-торговельної співпраці, взаємозалежності міжнародного товарообігу, 

руху капіталів, робочої сили, взаємного впливу на економічні процеси в країнах і регіонах. У 

ході глобалізації маркетингової діяльності суб’єктів інтернет-торгівлі простежується процес 

всесвітньої економічно-культурної інтеграції та уніфікації, який відображає обмін товарами, 

послугами, капіталом і робочою силою, що виходить за межі державних кордонів. Наслідком 

цього є накопичення структурних змін і поетапне формування цілісного, взаємопов’язаного і 

взаємозалежного інтерактивного бізнес-середовища, окремі ланки якого органічно поєднані 

виробничо-технічними, фінансово-економічними, інформаційними та іншими зв’язками. 

У сучасних умовах управління маркетинговою діяльністю в інтернет-торгівлі набуває 

суттєвого значення через інтенсифікацію процесів концентрації торгуючих об’єктів, 

розвиток нових технологій і появу новітніх моделей застосування Інтернету, динамічність 

ринку в його сегментах, посилення конкуренції господарюючих суб’єктів, модифікацію 

форм і видів конкурентної боротьби, зокрема активізацію підприємств у інтернет-середовищі 
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[1]. Нині на вітчизняному ринку інтернет-торгівлі існують такі бізнес-моделі діяльності 

підприємств:  
1. підприємства, для яких торгівля в Інтернеті стала професійним бізнесом, які мають у 

своїй структурі підрозділи, що забезпечують високу якість обслуговування клієнтів; 
2. мережі торговельних підприємств, які мають великий асортимент товарів і за 

рахунок надання послуг із доставки збільшують обсяги продажів; 
3. інтернет-магазини, які мають свій сайт, працюють як посередники між споживачем і 

традиційним роздрібним магазином і, як правило, не мають служби доставки; 
4. традиційні роздрібні магазини, які мають власний сайт, що виконує функції вітрини 

і є доповненням до основного бізнесу. 
Основним чинником, що визначає динамічний розвиток маркетингу в інтернет-торгівлі є 

щорічне збільшення обсягу підключення українських споживачів до всесвітньої павутини. 

Згідно даних компанії ГФК Україна, регулярними користувачами Інтернету на кінець 

2014 року було 19,3 млн. українців, що складає 49% населення. Збільшення користувачів 

мережі, призводить до активізації їхньої діяльності та відкриває можливості стосовно 

збільшення потенціалу для підприємств, що працюють в Інтернеті [2]. 

Важливою умовою розвитку ринку інтернет-торгівлі виступає збільшення продажів 

через інтернет-магазини, що обумовлено зростанням кількості споживачів, які все більше 

долучаються до всесвітньої мережі та віддають перевагу замовленню товарів онлайн. Це 

дозволяє економити час на пошук товару та доставку, знайти вигіднішу цінову пропозицію 

тощо. В цілому, інтернет-торгівля в Україні є одною з найбільш швидкозростаючих галузей 

економіки, так як приріст ринку за підсумками 2013 року склав 49 відсотків. 

Значну роль у розвитку інтернет-торгівлі відіграють соціальні мережі. Під їх впливом 

користувачі взаємодіють між собою, переслідуючи не лише приватні інтереси, а спілкуються 

на різні соціально-економічні теми, включаючи придбання товарів і обговорення тонкощів, 

пов’язаних із цим процесом. Більше половини користувачів українського простору Інтернету 

(63%) вважають соціальні мережі основною причиною підключення до мережі Інтернет, що 

слід враховувати при плануванні маркетингової діяльності суб’єктів інтернет-торгівлі. 

У соціальних мережах утворюються співтовариства споживачів, які обговорюють 

товари та їх виробників, доцільність придбання і якість обслуговування постачальників. 

Багато із споживачів здійснює покупки під впливом рекомендацій чи відгуків про товари, що 

визначає необхідність спільної роботи виробників і постачальників з соціальними мережами. 

Зростає не лише присутність потенційних споживачів у соціальних мережах, але й активність 

брендів, оскільки соціальні мережі стають новим плацдармом для маркетингової діяльності. 

Умовою розвитку інтернет-торгівлі також є трансформація соціальних мереж з каналу 

комунікації в канал продажу. За даними аналітичної агенції GfK Україна, у 2014 році більше 

39% інтернет-покупців замовляли товари та послуги через соціальні мережі, тоді як в 2013 

році аналогічний показник сягав лише 12%. Отже присутність користувачів у соціальних 

мережах не тільки сприяє просування брендів, а й забезпечує безпосередні їх продажі. 

Поява і розвиток сайтів-агрегаторів викликали збільшення попиту на онлайн-покупки. 

Ці сайти є своєрідними каталогами цін і товарів, у яких представлені різноманітні пропозиції 

зареєстрованих на сайті інтернет-магазинів, що дає можливість споживачу швидко та зручно 

перевірити наявність товарів у постачальників, їхні цінові пропозиції та умови сервісу, що 

значно полегшує вибір товару і процес покупки загалом. Наявність сайта-агрегатора дозволяє 

інтернет-магазинам значно розширити власну цільову аудиторію і полегшує їхнє просування. 

Важливою умовою є розвиток і вдосконалення платіжних інструментів, що прискорює 

транзакції в Інтернеті, робить покупки в мережі все більш популярними. Крім того, досить 

значимою стає омніканальність продажів, яка вважається майбутньою тенденцією в сфері 

торгівлі. Це інтеграція всіх каналів продажу, яка забезпечує можливість придбати товар у 

будь-якій зручній для споживача точці продажу, тобто через традиційний магазин, інтернет-

магазин, соціальні мережі, причому всі вони взаємодіють між собою. Доступ до інформації, 



 

160 

 

асортимент товару та послуги бренду доступні для клієнта незалежно від місця знаходження 

чи каналів продажу. За цих умов процес покупки стає більш швидким і зручним, а образ 

постачальника для онлайн-покупця формується як єдине ціле всіх каналів продажу [3]. 

Вказані нами умови розвитку інтернет-торгівлі вимагають змін до існуючих підходів 

управління маркетинговою діяльністю в Інтернеті. Однією з таких сучасних концепцій, що 

враховує нелінійний та динамічний характер процесів у мережі, виступає краудмаркетинг, в 

основі якого лежить принцип взаємодії споживачів засобами інтернет-технологій, коли групи 

споживачів утворюють так звані мережеві співтовариства з компанією, брендом чи товаром. 

Принципова новизна такого підходу полягає в тому, щоб за допомогою використання 

законів соціальної психології направляти натовп, який постійно взаємодіє між собою та 

створює власне інформаційне середовище, що також впливає на його поведінку. Майже 40% 

користувачів отримують відгуки від знайомих про товари і бренди за допомогою соціальних 

мереж, тоді як чверть користувачів взаємодіють у соціальних мережах із брендами, точніше 

зі сторінками брендів. Майже третина користувачів цікавиться новинами бренду, а майже 

п’ята частина – беруть приклад із друзів, які вже підписалися на аккаунти брендів. Це вказує 

на те, що соціальне життя в Інтернеті, суттєво впливає на поведінку споживачів, зокрема, 

формує імідж бренду, відношення потенційних і лояльних споживачів до нього. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ В 

УКРАЇНІ 

 

Обов’язковим компонентом будь-якої цілісної економічної системи, що забезпечує в 

ринкових умовах ефективне функціонування підприємств є наявність розвиненої інфра-

структури. З одного боку, вона означає створення фундаментальних основ для виконання 

підприємствами своїх функцій; з іншого, є певними послугами, які надає виробничо-госпо-

дарським одиницям спеціальний багатогалузевий комплекс, що забезпечує безперебійний і 

стійкий перебіг бізнес-процесів. 

Термін “інфраструктура” (від лат. infra – підстава, фундамент і structura – будова, 

взаєморозташування) вперше був застосований у дослідженнях західних економістів, які 

визначали її як сукупність галузей, яка сприяє нормальному функціонуванню матеріального 

виробництва [1]. Окрім цього, витоки терміну “інфраструктура” пов’язують з військовою 

справою, де він тлумачиться як комплекс споруд (комунікацій), що забезпечують успішні 

військові дії. На заході в 40-і роки XX ст. під інфраструктурою стали розуміти сукупність 

галузей, що сприяють нормальному функціонуванню матеріального виробництва [2]. 

Аналіз показників функціонування товарного ринку України дозволив виділити ті з 

них, які спричиняють уповільнення темпів економічного зростання. До них належать: 

1) низька інтенсивність конкуренції на багатьох його сегментах; 2) високі, порівняно з 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672699
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672699
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=evntukpi_2015_12_55
http://ebukr.com/%202013120319215/omnikanalnost-budushchee-ritejla
http://ebukr.com/%202013120319215/omnikanalnost-budushchee-ritejla
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європейськими, ціни на товари; 3) недостатня дієвість механізму врівноваження плато-

спроможного попиту та пропозиції; 4) зменшення присутності вітчизняних товаровиробників 

практично на всіх ринках товарів; 5) зниження у структурі товарного виробництва частки 

товарів з високою доданою вартістю. Таким чином, найважливішою умовою успішного 

функціонування товарного ринку є формування і розвиток його інфраструктури.  

Інфраструктура товарного ринку сприяє взаємодії між виробниками товарів і спожи-

вачами, пропозицією та попитом, забезпечує умови діяльності ринкових суб’єктів, які органі-

заційно і матеріально формують головні ринкові процеси – взаємний пошук суб’єктами одне 

одного, фізичне переміщення товарів, складування та збереження їх, обмін товарів на гроші, 

рух грошових та інших платіжних засобів, а також виробничо-збутову й фінансову діяль-

ність ринкових структур. 

Сучасний етап розвитку інфраструктури України характеризується недостатнім рівнем 

культури ринкових відносин, великими транспортними витратами, відсутністю надійної й 

повної інформації про функціонування товарного ринку, недостатнім розвитком тарно-

пакувальної бази, різким скороченням обсягу й асортименту виробничо-технологічних і 

транспортно-експедиторських послуг. Такий стан справ в основному пояснюється відсут-

ністю підприємницької активності у сфері виробництва та обігу, а також кризовими явищами 

в економіці України. 

Створення інфраструктури товарного ринку вимагає виконання комплексу завдань, які 

стосуються всіх її елементів, зокрема: 

1) формування оптимальної мережі торговельно-посередницьких організацій, складсь-

кого господарства для здійснення ефективної оптової торгівлі, подрібнення партій поставок, 

надання послуг зі збереження, фасування, комплектування замовлень та доставки їх із най-

меншими втратами;  

2) створення транснаціональних корпорацій з оптово-посередницької діяльності, а 

також мережі складів-готелів, консигнаційних і митних складів; 

3) реконструкція і оновлення наявного складського господарства із одночасним 

удосконаленням технологій складського оброблення товарів, запровадженням нових видів 

обладнання, механізацією й автоматизацією складських робіт; 

4) розвиток інфраструктури виставково-ярмаркової діяльності. 

Наявність складів є необхідною запорукою для проведення нормальної господарської 

діяльності та має важливе значення у формуванні рівня обслуговування, якого потребують 

споживачі при найменших загальних витратах. Зі збільшенням кількості складів транспортні 

витрати на доставку вантажу на склад зростуть, тому що збільшиться пробіг транспорту, але 

в той же час зменшаться транспортні витрати на доставку товарів клієнтові, що пов’язане з 

наближенням розташування складів до місця споживання цих товарів і, отже, зменшенням 

пробігу транспорту. Сумарні транспортні витрати, як правило, обернено пропорційні зміні 

кількості складів. Оскільки вантажі на сортувальний термінал потрапляють великими партія-

ми, то забезпечується економія транспортних витрат і полегшується організація транспор-

тування. Для удосконалення складського господарства в Україні, що безпосередньо пов’я-

зане із розвитком тарно-пакувального обслуговування, треба створити науково технічну базу 

виробництва нових видів тарно-пакувальних матеріалів та обладнання, розвивати виробничу 

базу виготовлення конкурентоспроможних тарно-пакувальних матеріалів та обладнання, а 

також розширити виробництво конкурентоспроможної тари й упаковки тощо. 

Транспортно-експедиторське обслуговування як комплексна система доставки включає 

перевезення товару від виробника до споживача i виконання пов’язаних з нею вантажно-

розвантажувальних робіт, пакування, складування, зберігання, страхування, ведення роз-

рахунків тощо. Розвиток транспортно-експедиторського обслуговування товарного ринку пе-

редбачає створення торговельно-транспортних фірм і розвиток транспортних потужностей і 

засобів, що забезпечують виконання вантажно-розвантажувальних операцій та безперерв-

ність торговельно-складських і збутових процесів. 
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Створення загальноукраїнського та мережі регіональних інформаційно-маркетингових 

центрів, формування системи спостереження за станом товарних ринків і механізмів поши-

рення інформації й реклами, а також розроблення методичного та програмного забезпечення, 

формування інформаційних банків даних – це основні завдання інформаційного забез-

печення товарних ринків України. 

До основних напрямів кредитно-розрахункового та страхового забезпечення товарних 

ринків належать: розроблення оптимальних схем лізингу, експортних поставок; розвиток 

різноманітних видів кредитування; розвиток страхування фінансових ризиків під час тор-

говельних операцій, діяльності інвесторів і кредиторів суб’єктів інфраструктури. 

Для удосконалення інфраструктури сучасного товарного ринку необхідні: 1) інвестиції; 

2) чітке розмежування функцій різних елементів інфраструктури товарного ринку; 3) стабільна 

діяльність фінансово-кредитної складової ринкової інфраструктури; 4) задоволення інтересів 

усіх сторін учасників ринкових відносин та встановлення сприятливих умов купівлі товарів для 

кінцевого споживача; 5) боротьба з недобросовісною конкуренцією на ринку товарів/послуг та 

забезпечення якості товарів/послуг, що сприятиме забезпеченню укладання ефективних угод. 

Підґрунтям для розбудови у вітчизняній економіці ефективної ринкової системи госпо-

дарювання слугуватиме створення організаційно-технічних, економічних, соціальних і 

нормативно-правових умов функціонування сучасного товарного ринку. 
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КВАНТИТАТИВНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІЇ КОНВЕРТОВАНИХ СЛІВ 

 

Наше дослідження базується на широких даних Британського національного корпусу, 

який дає змогу урізноманітнити приклади контекстів та здійснити статистичний аналіз та 

функціонування досліджуваної групи конверсивів. Корпусна лінгвістика забезпечила доступ 

до великої кількості автентичних даних. Корпусна лінгвістика використовувалася нами для 

верифікації отриманих даних. 

Лексикографічні дослідження, проведені на основі корпусів будуть достовірними, якщо  

корпус текстів достатньо великий і варіативний – таким корпусом є британський на-

ціональний корпус (BNC), на основі якого ґрунтуються наші дослідження. 
BNC – об’ємний, збалансований, синхронний корпус, що містить 100 мільйонів слів: 90 

мільйонів слів текстів та 10 мільйонів слів орфографічно транскрибованих зразків сучасного 

мовлення сучасної англійської мови.  

Квантитативне дослідження пояснює феномен шляхом збору даних, які аналізуються за 

допомогою певних математичних та статистичних методів.  

Реалізація поставлених завдань, а також феномен конверсії обумовлюють необхідність 

застосування різноманітних методів ономасіологічного та когнітивного аналізу: методу кон-

цептуального моделювання, методу інтерпретації словникових визначень, методу інференції 

(семантичного висновку, кількісного аналізу. 

При аналізі конверсивних пар ми брали до уваги десять критеріїв:  

1. Етимологія лексем (діахронічний аналіз) – уможливив ідентифікацію конверсивних 

пар. 

2. Дата першого засвідчення лексеми та. 

3. Семантична залежність.  

4. Обмеження при використанні. 

5. Семантичний ланцюг (ряд). 

6. Семантичні моделі. 

7. Фонетична форма. 

8. Морфологічний тип. 

9. Наголос. 

10.  Відносна (відповідна) маркованість. 

11. Частотність використання лексеми  це основний критерій для визначення ступеня 

лексикалізації слова кандидата. 

Конверсія  це безаффіксальний спосіб словотворення, в результаті дії якого утво-

рюється категоріально відмінне слово, що збігається в деяких формах з вихідним словом.  

Утворене конверсією слово виступає в новій синтаксичній функції, має інше значення і, 

у разі морфологічно змінюваних слів, іншу парадигму.  

Широко відомо що конверсія має доволі високу частотність в англійській мові і дає 

початок багатьом новим формантам. 

 

 
 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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ЛАТИНСЬКА ОСНОВА ТЕРМІНІВ МАРКЕТИНГУ 

В якості термінів у лінгвістиці, як говорить З. Н. Левіт, використовуються спеціальні 

слова. Поряд з цим кожна термінологія послуговується словами загальної мови у їх спе-

ціальному значенні. Зазвичай ці слова багатозначні, однак в силу особливостей терміна 

(фіксоване місце у системі, закріплення за точно визначеним логічним поняттям) в межах 

конкретної термінології вони однозначні [1, с. 100]. Чіткої межі між термінами та загально-

вживаною лексикою не існує. В мові постійно відбуваються “міграційні” процеси: з одного 

боку, використання загальновживаної лексики для формування нових термінологій, з дру-

гого – перетворення термінів на слова загальної мови. 

Всебічно дослідивши науковий термін як мовну одиницю, А. В. Лемов запропонував 

таке його визначення: “Слово чи словосполучення переважно субстантивного характеру, що 

конвенційно співвідноситься з поняттям і предметом професійної сфери, яке слугує для кон-

центрації, фіксування, зберігання та передачі професійної інформації” [2, с. 75−77].  

Користувачами корпусу лексики маркетингу є як професіонали в галузі маркетингових 

досліджень (аналітики, економісти, психологи, соціологи, завдання яких ґрунтується на дос-

лідженні й запровадженні у практику методів та підходів для виявлення певних характерис-

тик, тенденцій, чинників, які забезпечують зв'язок підприємства з ринком та співвідношення 

“пропозиція − попит” для подальшого просування товару або для зацікавлення споживача 

пропозицією підприємства), так і журналісти, фахівці зі зв’язків із громадськістю, перекла-

дачі, асистенти керівників компаній, студенти, так і фахівці зі зв’язків з громадськістю, пе-

рекладачі, асистенти керівників фірм.  

У творенні термінів маркетингу задіяні усі дериваційні процеси французької мови, з-

поміж яких переважають суфіксація та синтаксичний спосіб, а також лексикалізація слово-

сполучень, що забезпечує збільшення кількості складних та складених термінів. М. Гревісс 

говорить про процес формування слів як про інновації, утворені від слів, що вже існували 

раніше, і могли належати до примітивної бази мови (fonds primitif), були запозичені або ж 

самі виступали у ролі французьких формантів.  

Запозичення з латинської мови заслуговують на особливу увагу в системі маркетин-

гової термінології. У передмові до книги “Латинські корені французького вокабуляру”  

Ж. Селлар зазначає: “Якщо взяти до уваги водночас ту кількість слів у нашій мові, яка по-

різному прийшла з латини, а також щоденну частотність вживання цих слів у наших вислов-

люваннях чи під час читання, ми не зможемо жодної миті обійтися без спадку Вергілія, як і 

всіх тих, в тому числі й скромних осіб, які впродовж шести чи семи сотень літ на території 

нашої країни розмовляли латинською” [3, c. 5-7]. Латинська мова надалі активно функціонує 

в Європі. У Франції вона відносно донедавна залишалась мовою науки, філософії, листу-

вання, адміністрування, нотаріату. 

Найактивнішими для латинізмів були ХІV, ХVІ та ХVІII століття, хоча процеси запо-

зичень відбувалися вже в епоху Карла Великого (VIII−IX ст.). За висловленням Е. Декаора, 

латину використовували у процесі мовлення у Римі вже наприкінці царювання Августина 

(27-14 рр. до н.е.). Саме цю мову відтворили сучасні французькі мовознавці для того, щоб 

дати змогу із великої кількості лексичних одиниць та виразів обрати найконкретніший та 

найлаконічніший варіант, який би додав нового факту: уточнення, конструкції, нюансу у зна-

ченні вже функціонуючим мовним одиницям, як у виразах: contrat intuitu personæ “договір з 

урахуванням вимог однієї зі сторін” (трудова угода); numerus clausus “правило, що обмежує 

кількість працівників (нотаріусів, фармацевтів)”; coût ex ante = coût prévisionnel “прогно-

зована ціна”.  
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Так, латинська основа cre, що входить до слова crescere, означає pousser “рости” коли 

йдеться про рослини, згодом вона сприяє утворенню дієслова croître = grandir, se développer 

“розвиватись, збільшуватись”; латинське creare − faire pousser утворює créer “створювати” > 

créer → création, créature; pro- créer → procréation; re- créer → recréation. Окрім того, просте-

жується утворення нового значення: re-créer “надати нової сили через задоволення, розвагу” 

→ récréation, récréatif. Від crescere → croître → croissance → croissant (de la Lune: il “croît 

jusqu’à la pleine lune”); dé- croître, décroissance “зменшення”, s’accroître → accroissement 

“зростання, підвищення”. 

У сфері маркетингу звичайне слово може зазнавати інфлексії, тобто так званого 

відхилення, іноді навіть смислової зміни, що надає йому технічного характеру: слово стає 

ізольованим, завдяки чому створюється передумова для появи на його основі терміна. Слова 

acte (m), action (f), aliment (m), compagnie (f), demande (f), exception (f), office (m), ordre (m) 

роблять підмову неоднорідною: одні зберігають незмінну форму, кидаючи тим самим виклик 

століттям, інші – розпадаються, виконують функцію лише тимчасового містка; ще інші – 

зазнають динамічних змін, іноді набуваючи негативної конотації. Чимало термінів цієї групи 

стають відомими, активно вживаними (assurance prospection simplifiée “спрощений страхо-

вий аналіз”; demande du besoin potentiel “запит потреби”; campagne publi-promotionnelle 

“рекламно-промоційна кампанія”; action ouvre-portes “день відкритих дверей”).  

Лексичний фонд французької мови постійно поповнюється, доводячи, що маркетингова 

діяльність глибоко вкоренилася в економічне й соціальне життя в усіх його проявах і дає 

підстави стверджувати, що у маркетингу не втрачають актуальності вирази, запозичені з 

латини та греки, і впродовж століть оптимально корелюють зі звичайною лексикою, оскільки 

у термінології більшою мірою, ніж в інших шарах лексики, проявляється взаємодія екстра  

та інтралінгвістичних чинників. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ЛЕКСИЧНОЇ ДОМІНАНТИ В ПОБУДОВІ СИНОНІМІЧНОГО 

РЯДУ 

 

Одним з основних напрямів лінгвістичних досліджень сучасних наукових шкіл є 

вивчення слова в його мовному оточенні (лексичній сполучуваності), в широких текстових 

фрагментах. У контексті часто вживаються слова й словосполучення, які поза ним важко 

уявити синонімами. Будь-яке пояснення тонкощів не має рації, якщо досліджувані слова чи 

вирази не згруповані навколо якогось одного слова, що виражає основний, спільний для всіх 

синонімів зміст у найбільш об’єктивній і найменш емоційній формі. Таким чином, у сино-

німічному ряді виділяють домінанту, тобто слово, яке визначає його основний характер. 

Можливість виділення домінанти синонімічного ряду зумовлена тим, що часто з 

кількох слів, які виражають єдине поняття, одні слова більш типові, а інші  менш харак-

терні для його вираження. Основним критерієм, який слід враховувати, виділяючи домі-

нанту, є характер її значення. Чим чіткіше окреслене це значення, чим актуальніше воно для 
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цього слова, тим більше підстав брати в його цьому значенні за основу синонімічного ряду. 

В одних випадках домінанта виділяється досить чітко, в інших  з великими труднощами, 

оскільки на цю роль можуть претендувати два, а то й три слова. 

Домінанта  це один із членів синонімічного ряду, в якому зібрані, крім основного 

значення, ще й додаткові “підзначення” і який має бути стилістично нейтральним, тобто без 

будь-яких емоційно-експресивних відтінків.  

Відмінності між словами бувають не лише стилістичними; синонімічний ряд може 

складатися зі слів стилістично нейтральних, проте з найрізноманітнішими відтінками основ-

ного, спільного значення. В такому випадку досить важко визначити домінанту. 

Через труднощі, пов’язані з існуванням багатозначних слів практично унеможливлюється 

встановлення об’єктивних критеріїв виділення домінанти, а також ускладнюється її пошук. Тому 

нерідко постає питання про її доцільність.  

Досліджуючи проблему виділення домінанти, важливо зазначити, що людська думка 

постійно коливається між логічним сприйняттям та емоцією. Ми або розуміємо, або від-

чуваємо; проте найчастіше наша думка складається одночасно і з логічної ідеї, і з почуття. 

Незважаючи на те, що ці елементи можуть поєднуватися в найрізноманітніших про-

порціях, з позиції практичного дослідження можна стверджувати, що в кожному випадку 

переважає щось одне: або логічне сприйняття, або почуття. Думка постійно прагне того чи 

іншого, але ніколи не досягає їх повністю. Отже, в одних випадках вона має логічну домі-

нанту, в інших  емоційну. Мова покликана відображати думку, і думка вимагає від неї такої 

системи засобів вираження, яка б відповідала різним її відтінкам.  

Між словами, що вступають у синонімічні зв’язки, і контекстом існує певна внутрішня 

залежність: чим ближчі за значенням слова, тим менша роль контексту і, навпаки, чим 

більші семантичні розходженням між ними, тим більшого значення набуває контекст, який 

ніби нейтралізує ці відмінності в даному вживанні і одночасно реалізує синонімічний потен-

ціал даного слова. 

Одним із шляхів вивчення синонімії є перехід від лексичного узагальнення, тобто від 

системи мови як такої, до контексту, що дає можливість прослідкувати мовну одиницю в 

динаміці, в мовному процесі. Поза контекстом неможливе здійснення експресивно-комуні-

кативної функції мови, оскільки однозначність мовної форми можлива лише в заданих 

умовах і реалізується тільки в одній конкретній текстуальній  побудові. 
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕМІНУТИВІВ В ІСПАНСЬКІЙ ТОПОНІМІЇ 

 

Вивчення мови у тісному зв’язку із людиною, її світоглядом та світосприйняттям, 

практичною та ментальною діяльністю є одним із провідних напрямків сучасної лінгвістики. 

Первинною функцією топонімії є референційна, що полягає у виявленні серед географічних 

об’єктів одиниць одного класу без вказівки на їхні ознаки, так що номінативна функція 

переважає над комунікативною Незважаючи на це, топонімічні мовні одиниці інформують 

про своєрідний склад мислення, світосприйняття, історію народу – носія певної мови. 

“Вивчення лінгвокультурологічного аспекту ономастики пов’язане з загальною проблемою 
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взаємозв’язку, взаємовпливу та взаємодії мови і культури” [1: 3]. У контексті цього тверд-

ження, вікова топонімія, що склалася в іспанській мові, є історичною проекцією культури 

народу. “Сутність топоніма полягає в тому, що в ньому знання про слово перетинається зі 

знаннями про іменований географічний об’єкт. Географічна назва поєднує у собі позамовні, 

тобто фонові знання, асоціації, уявлення про назву та об’єкт за яким закріплений топонім, а 

також наявну лінгвістичну інформацію про топонім” [1: 7]. Такий підхід дозволяє, вико-

ристовуючи дані топонімії, охаректирузувати у часопросторовому вимірі категорії утво-

рення, функціонування, значення та вживання лексем, які структурно та семантично вира-

жають категорію демінутивності. Варто також зазначити, що в іспанській топонімії саме 

лексеми, утворені за допомогою демінутивних суфіксальних формантів, є однаково продук-

тивними на рівні з термінами, словотвірними афіксами яких слугують локативні суфікси, 

наприклад, Joara / Joarillo, Arnado / Arnadelo, Tabuyo / Tabuyuelo, Camponaraya / Narayola, 

Grajal / Grajalejo, Aleje / Alejico, Ardón / Ardoncino, Anllares / Anllarinos [3]. Частотність утво-

рення форм топонімів зі зменшувальними суфіксами зумовлене самою сутністю категорії 

демінутивності, яка моделює уявлення носія певної лінгвокультури про малий розмір об'єкта 

навколишньої дійсності, про відхилення від норми в бік зменшення його розміру, обсягу, 

кількості. Таким чином, в основі формування категорії димінутивності лежить оцінка, яка 

безпосередньо пов’язана з пізнавальною діяльністю суб'єкта пізнання і базується на порів-

нянні, зіставленні обєктів.  

Основні характерні риси утворення та функціонування демінутивів в іспанській топо-

німії зумовлені функціонально-прагматичними особливостями самих топонімів. Кількісно 

найбільш поширеним в Іспанії та країнах Латинської Америки демінутивним суфіксом є -illo 

(згідно з оцінками, його частотність сягає 48% [2]): Castillo, Tomillo, Cuclіzillo, Cancillа, 

Manzanillas, Arcillo, Farilla, Lanconcillo, Farfancillo, Cabanillas, Colquillos, Bisambrillo, 

Pajillos, Polvorillo, Carabaillo. Продуктивність цього суфікса виявляється у його здатності 

утворювати демінутивні форми топонімів, демонструючи варіативність структурних 

особливостей основи вихідного слова, наприклад: 1) топоніми, оригінальна основа базової 

лексеми яких закінчується на -а: Arequipa – Arequipilla, Cabana – Cabanilla, Cajamarca – 

Cajamarquilla, Chuquibamba – Chuquibambilla, Huamanga – Huamanguilla, Ocopa – Ocopilla, 

Paramonga – Paramonguilla, Pomabamba – Pomabambilla; 2) топоніми, основа яких 

закінчується на -о: Carapongo – Caraponguillo, Corongo – Coronguillo, Chongo – Chonguillo, 

Chuquisongo – Chuquisonguillo, Huambo – Huambillo, Huánuco – Huanuquillo, Oruro – Orurillo, 

Pilco – Pilquillo; 3) топоніми, основа яких закінчується на -і або -е: Cunti – Cuntilla, Lipiche – 

Lipichilla, Caravi – Caravillo, Jaunjuí – Juanjuicillo – такі топоніми найчастіше зустрічаються 

в латиноамериканських варіантах іспанської мови, здебільшого у гірських регіонах, де в 

основі топонімії лежать лексеми, що етимологічно походять з індіанських мов, зокрема з 

мови кечуа; 4) топоніми, основа яких закінчується на приголосну: Condor – Condorillo, 

Chancay – Chancaillo, Chavín – Chavinillo, Janjay – Janjaillo, Sondor – Sondorillo; 5) топоніми, 

основа яких закінчується на -as, -os: Andahuailas – Andahuailillas, Huailas – Huailillas, Socos – 

Soquillos, Urcos – Urquillos. Суфікс -illo здатний утворювати позиційні морфонологічні 

варіанти -cillo/a: Anconcillo, Cuestecilla, Fuentecilla, Hiedrecilla, Huertecilla, Madrecilla, 

Montecillo, Puertecilla, Tosconcillo, Torrecilla, Vallecillo; та -dilla: Silladilla, причому останній 

зустрічається на Канарських островах. 

Продуктивним у топонімії всього ареалу поширення іспанської мови також є 

універсальний демінутивний формант -іto та його позиційні варіанти цього суфікса -cito, -

ecito, -cecito: Agüita, Arenita, Asomadita, Breñita, Caiderito, Caminito, Cofrito, Crucita, Chiquita, 

Degolladita, Descansaderitos, Erita, Gamonita, Lomito, Madrita, Pasito, Rayito, Rasito, Tagorito, 

Taurito, Trocito, Veredita, Barranquito, Calzadita, Campito, Casita, Chiquerito, Corralito, 

Crucita, Cuevita, Cumbrecita, Erita, Fuentita, Gamoncita, Goronita, Hoyita, Jablito, Lajito, 

Llanito, Majadita, Montañita, Morrito, Pasito, Pinito, Piquito, Puntita, Roquito, Saltito, Tabladita, 

Vueltita [3]. 
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Демінутиви з суфіксом -ico вперше задукоментовані в топонімії починаючи з XV ст., 

причому ці похідні утворення носять сильне смислове навантаження афективності. 

Типовими також є морфонологічні варіанти -cico, -ecico, -cecico: Vallico, Paramico, 

Mayadicas, Sotico, Cuernico, Alamicos, Villancico, Puentecico, Portecicas [3]. 

Суфікс каталанського походження -ete є продуктивним у східній частині Піренейського 

півострова, проте топоніми з цим формантом зустрічаються у всьому іспаномовному ареалі, 

наприклад: Calderete, Castillete, Corralete, Hoyete, Juncalete, Lagulete, Llanete, Morrete, 

Pinalete, Rasete, Roquete. Варто зазначити, що серед топонімів з цим суфіксом переважають 

форми жіночого роду: Caldereta, Carreta, Cruceta, Ereta, Horqueta, Hoyeta, Isleta, Ladereta, 

Montañeta, Morreta, Placeta, Poceta, Roseta, Salineta, Silleta, Vegueta. В Каталонії, Валенсії та 

на Балеарських островах зустрічається апокопована форма -et: Castellet, Fornet, Escudellet(s), 

Fontets, Canet de Mar, Gorguets [3]. 

У північно-західних регіонах Піренейського півострова поширеним є суфікс га-

лісійського походження -iño, що зумовлено активним функціонуванням галісійсько-порту-

гальської мовної єдності до середини XIV ст., високим рівнем престижу галісійсько-пор-

тугальського діалекту в період Середньовіччя як засобу не лише повсякденного спілкування, 

але й офіційної придворної мови. Прикладами топонімів слугують назви поселень в автоном-

ній області Галісія: Penediños, Valiña, Silvariña, Parаdiña, Serriña, Mouriño, Vіlariños, Pociños, 

Arroyo de Valdeborquiño, Mantillonciño, La Seresiña, La Encomendiña. Демінутивні морфеми -

ín / -ina (Alfajarín, Calderín, El Faldín, Patín, Terrines, Los Maurines, Camino del Cerro Gorgín) 

в автономній області Астуріас та -ino / -ina  (Palomino, Pocinas, Salinas, Anllarino, Cubillinos, 

Azadinos, Salentinos, Cambroncino, Calabosino) [3] у провинціях Естремадура, Саламанка і 

Леон отримали поширення внаслідок галісійських і португальських впливів. 

Частим є вираження категорії демінутивності шляхом додавання різних афіксів до 

одної і тої самої основи. До прикладу, в іспанській топонімії непоодинокими є випадки фор-

малізації демінутивів за допомогою навіть трьох суфіксальних формантів, результатом чого є 

утворення так званих альтернованих демінутивів: Calderillo (зафіксовано 35 топонімів) – 

Calderete (2) – Calderito (1), Canalillo (4) – Canalizo (26) – Canalito (2), Ereta (10) – Erilla (6) – 

Erita (1), Gorito (3) – Gorillo (2) – Gorete (1), Llanete (22) – Llanillo (20) – Llanito (2), Meseta 

(57) – Mesita (4) – Mesilla (2), Silleta (4) – Sillaílla (1) – Silladilla (1), Solanilla (11) – Solaneta 

(2) – Solanita (1) [3]. 

Структурні особливості передачі категорії демінутивності в іспанській топонімії є 

складними внаслідок функціонування великої порівняно з іншими мовами кількості 

виражальних морфологічних засобів. Усі розглянуті вище морфологічні форманти єживими 

засобами вираження семантичного комплекму демінутивності. Територіальна і соціальна 

дистрибуція демінутивів, утворених за допомогою тих чи інших суфіксів, ілюструє непрості 

процеси лексико-семантичної дивергенції іспанської мови. 
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ДИПЛОМАТИЧНИЙ ДИСКУРС З-ПОМІЖ СУМІЖНИХ ДИСКУРСІВ 

 

У сучасних дослідженнях з проблем дискурсу низка авторів, серед яких П. Ґудріч 

(Goodrich), Р. Сколлон (Scollon) та інші, припускають, що в деяких випадках можливе сумі-

щення, накладення меж одного дискурсу на межі іншого. До того ж практичний досвід по-

казує, що таке проникнення переважно є неминучим, що ускладнює процес визначення 

кордонів дискурсу. Наприклад, текст мирного договору, укладеного в результаті дипло-

матичних перемовин, може поєднувати у собі риси політичного, юридичного, дипломатич-

ного дискурсів, а його висвітлення засобами масової інформації додає рис мас-медійного 

дискурсу. 

Беручи до уваги положення вищезгаданих авторів, можемо припустити, що певні 

дискурси, у тому числі і дипломатичний (ДД), володіють такою характеристикою, як міждис-

курсивність, під якою розуміємо здатність дискурсу маніфестувати свої базові системотвірні 

ознаки в нетиповій для даного типу дискурсу ситуації, здатність дискурсу розширювати свої 

межі, “проникати” в інший дискурс. 

Доречно припустити, що міждискурсивність ДД може бути щонайменше трьох видів: 

за полем дискурсу (близькість дискурсів за родом соціальної взаємодії головних дійових 

осіб), за учасниками дискурсу (ролями, специфікою взаємодії учасників), за формою (мо-

дусом) дискурсу (характером і специфікою мовних засобів, які використовує мовець).  

Розглянемо деякі приклади прояву міждискурсивності ДД. 

ДД і політичний дискурс 

Найбільш типовим прикладом прояву міждискурсивності ДД є перетин ДД із полі-

тичним дискурсом. Широке використання у політичному дискурсі засобів створення 

навмисної невизначеності, політичної коректності та низки інших засобів, використання 

яких зумовлене прагматичними факторами, перш за все, потребою учасників політичного 

дискурсу уникати конфліктності у спілкуванні – є підставою, що дозволяє прийти до такого 

висновку. У цьому випадку можна говорити про спільність ДД і політичного дискурсу за 

формою, іншими словами, за мовними засобами, які використовуються учасниками в ході 

вирішення комунікативних завдань, поставлених у процесі спілкування.  

Вид взаємопроникнення дискурсів за полем виявляється у тому факті, що політичний 

дискурс є прототипічним полем виникнення інституційного ДД: у процесі врегулювання 

відносин у сфері міжнародної дипломатії в ролі дипломатів виступають політики, а проб-

леми, на розв’язання яких спрямована їх діяльність, носять політичний характер.  

Міждискурсивність ДД та політичного спостерігається і у напрямку дискурсу (ролями, 

специфікою взаємодії учасників), оскільки дипломати одночасно є і політичними діячами.  

ДД і юридичний дискурс 

ДД виявляє точки дотику також із юридичним дискурсом. Метою юридичного дис-

курсу є визначення правових норм і регулювання правовідносин між громадянами, або між 

громадянами і державою. Незважаючи на вимогу до точності номінації, деякі документи, що 

належать до сфери міжнародної дипломатії, рясніють двозначностями, таким чином характе-

ризуються використанням мовних засобів, які є притаманними для ДД. Такий вид взаємодії 

дискурсів можна визначити як міждискурсивність за модусом дискурсу.  

ДД і науковий дискурс 

Зближення ДД і наукового дискурсу спостерігається у тенденції обмеженого вико-

ристання граматичних і лексичних засобів вираження категорії повинності та катего-

ричності. В силу того, що в професійному дипломатичному спілкуванні в ранг основного 

зводиться принцип визнання суверенності і рівності учасників, в дипломатичних документах 
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дана категорія набуває більш гнучку, пом’якшену форму. Використання мовних засобів 

вираження категорії повинності в ДД надає спілкуванню статус ультимативності, тому 

уникається.  

Для наукового дискурсу характерними є два основних плани вираження некатего-

ричності: граматичний і лексичний. На граматичному рівні некатегоричність може відтворю-

ватися через використання пасивних конструкцій, умовного способу, модальних дієслів зі 

значенням припущення тощо. Пасивні форми сприяють тому, що виконавець дії прихо-

вується, а повідомлення інформації набуває об’єктивного характеру. На лексичному рівні не-

категоричність передається, перш за все, за допомогою термінологічності лексики або через 

використанням слів переважно в їх предметно-логічному значенні. У зв’язку з цим найбільш 

поширеним лексичним засобом вираження некатегоричності в науковому дискурсі є евфе-

мізація: внесення в текст “пом’якшуючих” слів, таких як relatively, comparatively тощо, прис-

лівників, прикметників, що позначають помірну інтенсивність якості, а також заміна визна-

чення з негативною оцінкою визначенням-антонімом з позитивною оцінкою в порівняльному 

ступені.  

ДД і дискурс мас-медіа 

У тих випадках, коли обговорення дипломатичних питань виноситься в засоби масової 

інформації, ДД може проникати в дискурс мас-медіа. У взаємодії ДД і мас-медійного 

дискурсу можливе виникнення міждискурсивності за формою дискурсу (характером і 

специфікою мовних засобів, які використовує мовець). Для дискурсу мас-медіа характерною 

є група специфічних засобів вираження, які широко використовуються в ДД, наприклад, 

засобів умисного варіювання ступеня деталізації опису, зокрема, використання пасивних 

форм, номіналізації, безособових пропозицій для виключення суб’єкта дії.  

Так чином, явище присутності ДД в інших типах дискурсу називається міждискур-

сивністю ДД. Щонайменше розрізняємо три види міждискурсивності: за полем дискурсу, за 

учасниками і формою (модусом) дискурсу. Найбільш типовим прикладом прояву міждис-

курсивності ДД є перетин ДД із політичним дискурсом за полем. Підставою, що дозволяє 

прийти до такого висновку, є широке використання в політичному дискурсі засобів створен-

ня навмисної невизначеності, політичної коректності та низки інших засобів, використання 

яких зумовлене прагматичними факторами, перш за все потребою учасників політичного 

дискурсу уникати конфліктності у спілкуванні. ДД виявляє також точки дотику із юридич-

ним, мас-медійним і науковим дискурсом. 

 

 
Стадник В. Я. 

викладач 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ІНСТИНКТ, ФІЛОСОФІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ВИКЛИК  

У РЕПОРТАЖНІЙ ТВОРЧОСТІ РИШАРДА КАПУСЦІНСЬКОГО 

 

Ришард Капусцінський – постать, відома небагатьом в Україні, проте у Польщі по-

пулярність “чарівника репортажу” не згасає навіть після його смерті. Його репортажі з країн 

так званого Третього світу здобули всесвітнє визнання, його книжки перекладено 25 мовами. 

Людина з винятковим характером, що захоплювалась подорожжю – їй Р. Капусцінський 

присвятив сорок років свого життя. Завдяки Р. Капусцінському кожен має можливість 

подорожувати у незнані їй куточки світу. Проста, але гнучка мова, якою користується репор-

тер, його особисті роздуми, які передає у працях, дозволяють на власні очі побачити картину 

світу, відчути смак і запах, доторкнутись до того, чого торкається автор. Неповторний стиль, 

творчість, яка не піддається будь-яким знаним раніше класифікаціям, нова література, яка є 
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поєднанням майстерності письменника, що творить фікцію, а водночас дотримується автен-

тичності розповіді – усе це становить феномен його творчості. 

Дослідниця М. Городецька зосереджує увагу навколо двох категорій, які характери-

зують обличчя мотиву подорожі в творчості польського репортера – йдеться про “інстинкт” 

та “філософію.” Перша з них є доменою природи, реакції і вроджених рефлексів імпуль-

сивних, спонтанних. Сам Р. Капусцінський вважає подорож інстинктивною дією, вродженим 

розпорядженням природи, яке є властивим для невеликої кількості людей, адже більшість 

людей не цікавиться світом, більшість людей є байдужими до світу(…) Подорож cама в собі 

захоплює небагатьох людей. 

Головний персонаж репортажної прози Р. Капусцінський – це постать подвійної 

сутності. З однієї сторони, це репортер doctus, мандрівник-ерудит, свідомий мети і завдання 

свого подорожування, який роздумує над сенсом мадрування по світі. З іншої – досить часто 

для його репортажів характерними є прозахідні риси, часом наближені до авантюрних рома-

нів, в яких головний герой переноситься з місця на місце, ризикуючи своїм життям, охоп-

лений незрозумілим інстинктом буття в місцях бурхливих на події, конфлікти, війни, рево-

люції. Його постійно супроводжує “психологічний голод”, голод, що мучить свідомість, 

уяву, почуття. Але ця мука є творчою, навіть філософською, адже вона породжує здивування 

і зацікавлення, яку вже грецькі мислителі вважали особливістю філософування. В діалозі 

“Теайтет” Платон говорить про стан знаменний для філософа: дивуватися, адже немає 

іншого початку в філософії, як власне це. 

До ентелехії, яка є рушієм для Р. Капусцінського, М. Городецька з певністю відносить 

сенсомоторний магніт, який притягає його до віддалених місць, в яких пульсують події. Цей 

інстинкт властивий сутності журналіста, журналіста за покликанням. "Філософія подорожі" 

Р. Капусцінського – це платонівське розуміння подорожі як здобуття мудрості через пізна-

вання. У “Файдросі” Платон вказує на важливу рису філософування, використовуючи мета-

фору колісниці: філософування не як володіння знаннями, але як пізнавальна практика, яка 

полягає у невпинному процесі пошуку правди. Еммануель Левінас, посилаючись на “Фай-

дроса”, говорить про те, що Платон особливо наголошує на руху душі, котра переглядає 

правду. У цьому контексті, на думку М. Городецької, незвично по-платонівськи звучить вис-

ловлення Р. Капусцінського, що думка народжується в русі. Зміна місця, людських обличь – 

це речі, котрі здійснюють на нього великий вплив і заставляють роздумувати. 

Еволюція творчості Р. Капусцінського від ранніх репортажів через “Імператора” до 

“Імперії” і “Ебенового дерева” відзеркалює не тільки дозрівання письменницької майстер-

ності, але й зміну, яка відбулась у сприйнятті власної місії – спостерігача і свідка дійсності. 

Йому завжди замало подій. Його лихоманить від пристрасного бажання відчути genius явища 

і, головне, бажання дати відчути це читачеві. Репортер не має права повторювати “усталені 

погляди”, він завжди мусить починати спочатку й намагатися по-новому осмислити зобра-

жувану дійсність. Тому репортер-письменник, яким є Ришард Капусцінський, завжди шукає 

нових засобів і можливостей у літературі, аби показати мінливий світ власне в момент його 

зміни.  

Дослідниця Дорота Козіцька вказує на зміну репортерського бачення, для якого 

характерним є переконання в тому, що завдяки наочності і безпосередності переказу при 

одночасному відступі від власного, авторського “я” можливим є опис дійсності і представ-

лення об’єктивної правди і поступове надання першості досвіду складності і багатови-

мірності світу, пошуку глибших сенсів. 

“Подорожі з Геродотом” вказують на прагнення автора переступити кордони держав, 

а водночас показують межу між інстинктом та філософією подорожі. Інстинкт стверджує 

категорично: хочу там бути, філософ натомість роздумує: як там? М. Городецька зазначає, 

про відмінність риторики інстинкту і філософії. Філософська постава щодо подорожі народ-

жується в момент, коли виникає питання. У Р. Капусцінського воно отримало основну, 

фундаментальну для кожної подорожі формулу: “Як там – на іншій стороні?” З’являється 
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банальна, на перший погляд, відповідь: “Там по-іншому.” Відкриття інакшості або ж її 

передбачення є ключовою проблемою, з якою мусить зіткнутися подорожанин. Реакція на 

цю інакшість є мірилом зрілості його мадрування. Р. Капусцінський як молодий репортер 

вже на початку свого творчого шляху виявляє інтуїтивне зацікавлення інакшістю. Це очевид-

но із ряду запитань: “Але що означає –по-іншому? Як виглядає? До чого схоже?” В цьому 

випадку слід розуміти подорож як вхід в інакшість буття, інакшість світу, який Р. Капус-

цінський називає не чужим, тільки іншим. Чужина має негативне забарвлення, інакшість 

натомість, зацікавлює, спонукає до роздумів над тим, що вона означає, як виглядає, до чого є 

схожоою. 

Найбільшим захопленням Ришарда Капусцінського було пізнавання світу, яке не 

дозволило ні на мить перестати дивуватись, захоплюватись і радіти тому, що його оточувало. 

Багаточисленні подорожі і переживання, які супроводжувалирепортера, свідчать про те, що 

його життя було невпинною пригодою. Подорожував не лише в просторі, але й у часі, 

захоплювався кожним аспектом дійсності: різноманітністю та індивідуальністю чужих куль-

тур, екзотичною природою, “іншою” людиною – її життям і способом буття і всім цим він 

ділився з читачами у своїх книжках.  

 

 
Мисько В. В. 

викладач І категорії  

Луцький кооперативний коледж 
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ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ОПТИМАЛЬНОГО  

ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ 

 

В умовах євроінтеграції українського суспільства, а також на сучасному етапі розвитку 

міжнародних відносин нашої держави з іншими країнами світу призвів до нагального, 

системного і цілковитого переходу вищих навчальних закладів України до відповідної 

європейським стандартам системи підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів. 

Як відомо, 2016 рік оголошено роком англійської мови в нашій державі, тому усі процеси і 

засоби викладання іноземних мов потребують докорінного перегляду. 

Дослідження теми ґрунтується на забезпеченні усіх ймовірних шляхів оптимального 

засвоєння інформації, а особливо іноземною мовою задля подальшого використання молод-

шими спеціалістами. 

Сьогодні підготовка майбутніх фахівців вимагає: по-перше, розширення галузевих 

блоків пізнання, з якими ознайомлюються студенти під час навчання; по-друге, оптимізації 

системи вправ для підвищення ефективності навчання та засвоєння за рахунок його інтен-

сифікації. 

В теорії О. М. Леонтьєва засвоєння – це механізм, шлях формування людиною інди-

відуального досвіду через придбання, “привласнення” соціо-культурного, суспільно-історич-

ного досвіду як сукупності знань, значень, узагальнених способів дій (відповідно умінь і 

навичок), моральних норм, етичних правил поведінки. Таке засвоєння здійснюється протя-

гом усього життя людини в результаті спостереження, узагальнення, прийняття рішень і 

власних дій безвідносно до того, як воно протікає – стихійно або в спеціальних умовах ос-

вітніх систем. 

По відношенню до навчальної діяльності за С.Л. Рубінштейном засвоєння виступає як 

її зміст, центральна частина процесу. Більш того, згідно В.В. Давидовим, засвоєння наукових 

знань і відповідних їм умінь виступає як основна мета і головний результат діяльності. 

Засвоєння – це результат навчання, навчальної діяльності. 
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Дж. Брунер розглядає засвоєння як три процеси, які протікають одночасно: отримання 

нової інформації; перетворення (трансформація), пристосування інформації до вирішення 

завдань і перевірка, контроль. Очевидно, що, хоча Дж. Брунер значною мірою ототожнює 

засвоєння і саму навчальну діяльність (про що свідчить включення в цей процес контролю), 

він також підкреслює складність, фазність цього процесу. 

Компетенція сучасного кваліфікованого перекладача становить собою систему, що 

включає усі необхідні передумови засвоєння та активізації знань та умінь: знання (фонові, 

теми, контексту), матеріал (мовний, зокрема термінологічний), різного роду перекладацькі 

дії, доведені до рівня автоматизмів. 

Розроблена система вправ для вивчення та ефективнішого запам’ятовування має забез-

печити наявність у свідомості студента відповідних фонових знань, термінологічних еквіва-

лентів із вивченої тематики, здатність швидко та достовірно виконувати переклад. 

Позицію стосовно етапів обробки та засвоєння інформації аналізуємо на основі дослід-

жень Н. Шолохової. На її думку, до них відносяться: 

- сприймання, оцінка й інтерпретація інформації; 

- побудова початкової конструкції новосприйнятої інформації; 

- відсіювання несуттєвих конструктів інформації; 

- проектування моделі істотних компонентів інформації; 

- конструювання змісту та структури поточної інформації; 

- визначення інтерферуючих факторів, які впливають на конструкцію інформації; 

- удосконалення процесу конструювання змісту інформації завдяки творчим транс-

формаціям; 

- поєднання змісту нової інформації зі змістом набутої раніше інформації [1]. 

Екстраполюючи вищевикладену інформацію на структуру когнітивних умінь майбутніх 

фахівців із достатнім рівнем знань та володінням англійською мовою, вважаємо за доцільне 

виокремити у ній операційно-процесуальний компонент, до складу, якого можна внести 

п’ять складників, котрі створюють послідовний алгоритм мисленнєвих операцій, а саме: 

сприймання узагальненого образу; диференціація конструктів образу; співставлення конст-

руктів образу; комбінування конструктів; синтез конструктів [3]. 

Задля оптимізації засвоєння, інтенсифікації навчання та посилення мотивації щодо 

вільного оволодіння іноземною мовою звернулись до запровадження та ефективного вико-

ристання засобів аудіовізуальної інформації (АВІ). Досвід використання АВІ у навчальних 

закладах Великобританії з 2004 року показав, що для засвоєння та практичного застосування 

знань та умінь студентів, які вивчають іноземну мову, а особливо, англійську, цей метод 

надає здатність повноцінно та ґрунтовно сприйняти та проаналізувати “контент”, оцінити 

звуки та плавність мовлення, розвивати навички професійної комунікації із носіями мови [2]. 

Підвищення загальної грамотності населення, а також громадської освіченості в пи-

таннях використання АВІ та інших новітніх засобів навчання  в межах нашої держави, а 

також в країнах ЄС дають можливість використовувати сучасні технології, у тому числі й по-

шукові потужності мережі Інтернет, не лише рідною, а й для більшої достовірності та прак-

тичності іноземною мовою, задля пошуку, зберігання та відтворення потрібної інформації з 

метою її подальшого аналізу, опрацювання та засвоєння.   
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СВЯТКУВАННЯ ПЕРШОГО ТРАВНЯ ПОЛЬСЬКОЮ ПАРТІЄЮ 

СОЦІАЛІСТИЧНОЮ (ППС) В ГАЛИЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Протягом березня-квітня в усіх повітових центрах та більших населених пунктах фор-

мувались партійні комітети ППС, які мали займатися організацією проведення першотрав-

невих урочистостей. В їх склад входили провідні місцеві партійні функціонери. Звичайно 

найбільші маніфестації проходили у Львові та великих промислових центрах – Дрогобичі, 

Бориславі, Стебнику.  

Святкування першого травня у Львові, як правило розпочиналося близь шостої години 

ранку. В цей час робітничі оркестри виконували революційні марші та пісні – “Червоний 

прапор”, “Марсельєза”. Близько 9 години у своїх штабах збирались політичні та фахові орга-

нізації – ґміні робітники на вул. Вірменській 19, організація “Praca” на вул. Вірменській 2, 

кельнери на вул. Митній 6, мулярі на вул. Зеленій 7, кахлярі на вул. Городоцькій 69, заліз-

ничники на вул. М. Конопницької 10. Після цього близько 10 години відбувалися зібрання на 

традиційному у цих випадках місці – площі Станіслава Ґосєвського (сучасна вул. Терша-

ковців) [1, арк. 35]. Комуністична Партія Західної України (КПЗУ) і “Сельроб” ніколи не 

проводили спільних акцій з ППС, БУНДОМ чи Українською Соціал-Демократичною Пар-

тією (УСДП) Крім них на площі перебувала значна кількість поліції та її таємних агентів 

[2,с. 1].  

Водночас звичними були спільні мітинги ППС, УСДП та БУНДУ. Одне з таких зібрань 

відбулося в 1931 р. В центрі площі С. Ґосєвського розмістили трибуну для промовців, деко-

ровану червоною тканиною та зеленю. Свято розпочалося з виступу одного з активних діячів 

ППС – Зелашкевича, який привітав усіх присутніх з міжнародним днем солідарності трудя-

щих. В своїй промові він наголосив на важливості боротьби за права робітничого класу. 

Наприкінці своєї доповіді Зелашкевич закликав підтримати іспанських товаришів, які 

“щойно скинули ярмо тисячолітньої реакції”.  

Наступним кроком було обрання президії зібрання. До неї увійшли чільні діячі місце-

вого соціалістичного руху – Гофмана, Залашкевича, Лісевича, Ланга. Після цього слово нада-

ли досвідченому члену ППС – Хауснер. Свою доповідь він розпочав з констатації здобутків 

соціалістичного руху в Польщі. Друга його теза полягала в тому, що земля та механізми не 

можуть бути власністю однієї людина, а належати цілому світу праці. Наприкінці Хауснер 

закликав бути готовими до перейняття лівими влади у свої руки, оскільки майбутнє людства 

лежить в соціалізмі. 

На вічі також виступили представники БУНДУ та УСДП, які наголосили на важливості 

єдиного фронту з усіх народів західноукраїнських земель у боротьбі з капіталізмом. В кінці 

відбувся урочистий похід вулицями міста. На чолі якого їхали велисопедисти в червоних 

майках. За ними несли партійні знамена ППС та УСДП. Наступними йшли оркестри ґміних 

робітників, газової служби, броварні та залізниці, які грали “Червоний прапор” та “Мар-

сельєзу” [3, s. 1]. Маршрут демонстрації пролягав вулицями Вагилевича – Зеленою – Зубліке-

вича – Миколая – Академічною (сучасний проспект Шевченка) – Легіонів (сучасний прос-

пект Свободи) до Великого театру, де відбулося її розв’язання. В 16 годині у Великому театрі 

пройшла вистава “Королева передмість”, а на стадіоні РКС (Робітничого спортивного клубу) 

спортивні ігри. Для підтримання порядку під час святкувань була організована партійна мі-

ліція в складі 200 осіб [1, арк. 36].  
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За схожим сценарієм відбувалися першотравневі маніфестації у інших містах Галичи-

ни. Так, як і у Львові, всі зібрання розпочиналися з виступів робітничих оркестрів. Наступ-

ним етапом були масові віча, де виступали як місцеві активісти ППС так і партійні делегати 

зі Львова. Опісля відбувалися урочисті походи центральними вулицями населених пунктів. 

Як правило вечері проходили концерти та бали за участю робітників та партійних функ-

ціонерів. 

Чисельність людей, які брали участь в першотравневих демонстраціях ППС була різ-

ною. Найбільш велелюдні мітинги відбувалися в великих промислових центрах. В 1930 р. 

чисельність робітників, що брала участь у святкуваннях в Дрогобичі становила 600 осіб, у 

Бориславі – 2000, в Перемишлі близько – 1000, у Винниках – 120 [1, арк. 3-6]. Водночас, в 

таких містечках, як Рава-Руська, Комарно, Сокаль число робітників, які брали участь у 

маніфестаціях не перевищувало 100 осіб. А в Городку, Стрию, Самборі, Мостиськах в кінці 

1920 рр. узагалі не було проведено демонстрацій ініційованих ППС. 

Отже, перше травня у міжвоєнний період в Галичині було важливою подією для діячів 

ППС. Вони використовували цей день задля популяризації своїх ідей та висловлення 

опозиційності щодо режиму Ю. Пілсуцького. Водночас члени цієї партії використовували 

ненасильницькі та легальні методи політичної боротьби – мітинги та маніфестації, які 

відбувалися за погодженням з місцевою владою та поліцією. Проблематика першотравневих 

декларацій та промов зосереджувалася на соціальних аспектах – збільшення зарплатні, 

дотримання прав трудящих, впровадженні восьмигодинного робочого дня. Дослідження 

святкування ППС першого травня яскраво показує політичні симпатії мешканців західно-

українських земель у міжвоєнний період. В цей день значні демонстрації цієї польської по-

літичної партії відбувалися лише у великих містах – Львові, Бориславі, Дрогобичі, Пере-

мишлі. Тобто вплив ППС у Галичині поширювався здебільшого на польських промислових 

робітників.  
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МОСКВОФІЛЬСТВО ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ:  

КРАХ ІДЕОЛОГІЇ ЕТНІЧНОГО БРАТЕРСТВА 

 

Політичний спектр сучасної України представлений великою кількістю політичних 

партій та організацій. Нажаль, не всі політичні чинники, що діють сьогодні в нашій державі, 

працюють на її розбудову. Окремі з них звертають свої погляди до нашого північно-східного 

сусіда, який відкрито окупував українські території, нехтуючи міжнародним правом. Про-

московська орієнтація деяких українських політиків є явищем, яке має своє історичне 

коріння. У нас в Галичині ще з другої половини XIX століття існував такий політичний 

напрямок як “москвофільство”. 

Галицькі українці до першої світової війни входили до складу Австро-Угорської імпе-

рії. Українські національні партії та організації не мали відповідного впливу на політичне 

життя краю, бо реальна влада залишалась в руках польської шляхти. А через діяльність 

москвофілів не було єдності й у самому українському визвольному русі.  
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Український політичний табір Галичини поділився на дві течії. До першої належали 

“народовці”  українські національні сили, які боролися за рівність у правах між усіма наро-

дами Австро-Угорської монархії та сприяли дальшому національно-культурному, політич-

ному й економічному розвитку українського селянства та робітництва. Це були представ-

ники української національно-демократичної та радикальної партій, а також члени українсь-

кої галицької соціал-демократії. А москвофіли, як представники іншої течії українського 

політичного руху, стояли на засадах існування єдиного “русского народа”, до якого зачисля-

ли всі три східнослов’янських народи. 

Москвофільський рух особливо активізував в 60-х роках XIX століття. В цей період 

українське галицьке громадянство починало втрачати надію на допомогу австрійського уря-

ду в боротьбі з польським пануванням. Справа поділу Галичини на українську і польську, що 

її піднесли були українські посли на засіданнях крайового сейму в 1866 році не знайшла ні 

визнання серед польської сеймової більшості, ні підтримки з Відня. Як спротив на таку 

ситуацію в країні деякі українські політики звертають свої погляди на Російську імперію, 

яка, на їх думку, допомогла б звільнити українців, (яких москвофіли називали “русскими” в 

Галичині) від польського панування. Організаційне структурування москвофільської течії 

українського руху завершилось на початку 1902 р., коли у Львові було утворено “Русско-

Народну партію” (РНП). Друкованим органом РНП була газета “Галичанин”. Основною агі-

таційною тезою москвофілів була думка про те, що всі русини Галичини належать до єдиної 

російської нації і боротьба проти польського засилля повинна бути одночасно змаганням за 

об’єднання з “русским” народом у Російській імперії. 

 На початку XX ст. почалась сильна конфронтація українських народовців з “Русско-

Народною Партією”. Москвофіли пішли на зближення з польськими правлячими партіями. 

М. Грушевський, який жив і працював тоді у Львові, писав, що цей союз зростав за останні 

роки поступово і тільки на початку XX ст. став дуже міцним. “Галицьке москвофільство 

(панрусизм),  вказував М.Грушевський,  що сполучило в собі реакційні, антидемократичні 

елементи галицького суспільства і з 1860 р. вилилося в русофільський напрямок, мало в собі 

деякі прикмети, які перешкоджали зближенню з ним польських урядовців і польського грома-

дянства, але його консервативний, антидемократичний та антиукраїнський характер 

проклав дорогу до такого зближення”. 

Конфронтація між народовцями й москвофілами була дуже на руку існуючій тоді владі. 

Для польських правлячих кіл “панросійські” тенденції москвофілів були насправді, майже не 

шкідливі, бо на галицькому ґрунті під польським пануванням цей “панрусизм” не міг стати 

реальною культурною чи політичною силою. Реальним політичним чинником, що загрожу-

вав польській гегемонії, був український національно-визвольний рух. І тому з метою утри-

мання влади в Галичині підтримка москвофілів у боротьбі з українськими партіями була ду-

же важливою для польських правих. Москвофіли стримували розвиток національного руху, 

сприяли денаціоналізації українців. Роз’єднані українці не могли ніколи вибрати відповідну 

до своєї чисельності в Галичині кількість своїх представників до австрійського парламенту й 

Галицького сейму.  

На початку 1907 року москвофільські парламентарі у віденському парламенті (їх було 

5) увійшли до “Українського клубу”  об’єднання українських послів від Галичини. Але су-

перечність українських національних змагань з поглядами москвофілів досить швидко при-

вела до розриву. Сталося це в липні 1907 року, коли москвофільський посол Марков у ві-

денському парламенті почав свій виступ російською мовою. Проти цього виступили українські 

народовці, яких підтримали й інші парламентарі, адже дана мова не належала до крайових 

мов у Австрії. З цього часу починається ще більша конфронтація між українськими народов-

цями та москвофілами. Останні ж йдуть на активне зближення з польськими партіями. 

Протиріччя в українському політичному таборі в переддень Першої світової війни були 

дуже на руку існуючій тоді владі. Для польських правлячих кіл проросійські тенденції 

москвофілів у дійсності були майже не шкідливі, бо на галицькому ґрунті під польським 
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пануванням проросійська ідеологія не могла стати реальною культурною чи політичною 

силою. Справжньою політичною силою, що загрожувала полякам, був український націо-

нально-визвольний рух. І тому підтримка москвофілів у боротьбі з українськими партіями 

була дуже важливою для польських правлячих кіл  щоб утримати владу в Галичині. 

Яскравим прикладом союзу польських правих з москвофілами були вибори 1908 року 

до Галицького крайового сейму. Під час передвиборчої кампанії москвофіли йшли в одному 

блоці з польськими партіями, а своїх кандидатів висували тільки в тих виборчих округах, де 

були представники від українських народовців. У результаті москвофілам вдалося вибороти 

від народовців аж десять депутатських мандатів. Від українського національно-визвольного 

руху до сейму було вибрано всього 13 депутатів. Результати сеймових виборів вкотре засвід-

чили про зраду національних інтересів з боку москвофільської партії. 

Москвофільська діяльність серед галичан болюче відбилась на галицько-українських 

національних змаганнях. Чимраз більше поглиблювався поділ українського громадянства на 

два табори і через це боротьба з польським пануванням була послабленою. Роз’єднані руси-

ни не могли ніколи вибрати відповідну до своєї чисельності в Галичині кількість предс-

тавників до австрійського парламенту й галицького сейму. І хоч австрійські закони надавали 

право й можливість боротися за власні національні інтереси, вибрані нечисленні українські 

посли в парламенті й у сеймі були досить слабою політичною силою й не могли як слід 

обстоювати права українців Галичини. 

З початком першої світової війни російські царські війська у результаті Галицької 

військової операції 1914 року окуповують Галичину. Їх брутальне ставлення до українського 

населення, винищення культурно-національних надбань нашого народу, репресії серед ук-

раїнської політичної, господарської та духовної еліти (наприклад, арешт та вислання у Сибір 

митрополита А. Шептицького та професора М. Грушевського) змусило галицьку спільноту 

остаточно відмовитись від проросійських настроїв.  

Галицьке москвофільство повністю скомпрометувало себе ідеологією етнічного бра-

терства з північним сусідом і більше ніколи не знаходило підтримки серед населення нашого 

краю. 

Москвофільський рух в Галичині вже відійшов в історію. Хотілося б, щоб “москво-

фільство” багатьох сучасних українських політиків та громадських діячів також стало 

історією для Української держави. 
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СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЛЬВІВЩИНИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Споживча кооперація Львівської області протягом 1990-2000-х років перебувала на 

перехідній стадії формування та розвитку.  

За радянських часів кооперація Львівщини мала 26 структурних підрозділів (зокрема, 

власні будівельно-монтажні управління, універсальні бази, міжрайонні бази, бази матеріаль-

но-технічного забезпечення, промкомбінати, облкоопзбутсекції, заготуправління тощо). [1, 

арк. 3]  
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Скрутний період 1990-х років для львівської споживчої кооперації став великим випро-

буванням. Внаслідок глибоких інфляційних процесів вона фактично втратила власні обігові 

кошти, а позики банків коштували 240-300 %. Це спричинило тотальний дефіцит.  

Якщо врахувати специфіку області, то на ейфорії хвилі незалежності відкидалося все, 

що було пов’язане з радянським минулим. Споживча кооперація звинувачувалася в дестабі-

лізації споживчого ринку, висувалися ідеї ліквідації споживчої кооперації та приватизації її 

майна.  

Як зазначив голова правління Львівської ОСС М. Ванівський: “кожен мав на оці своє, 

видаючи особисте меркантильне за турботу про народ, забуваючи при цьому, що саме на 

теренах Західної України споживча кооперація набула широкого розвитку ще до “совітів”. 

Тільки з початком 2000-х років споживча кооперація Львівщини поступово змогла по-

долати кризові явища та почати нарощувати обсяги діяльності. У 2001 році львівські коопе-

ратори зменшили суму збитків у 10 разів, а за 2002 рік вже мали 140 тис. гривень прибутків.  

У 2006 році прибутковими стали 565 підприємств та організацій, тобто 94 % від їх 

загальної кількості. Система львівської споживчої кооперації поповнила власні обігові кошти 

на 14 млн. гривень, погасила 5 млн. гривень банківських кредитів. 

Успішно почала реалізовуватися програма модернізації мережі, впроваджувалися су-

часні технології на підприємствах усіх галузей діяльності. У 2006 році львівська кооперація 

уже мала 15 маркетів, оснащених сучасним устаткуванням. Сучасні підприємства відкрилися 

не лише в райцентрах і колишніх райцентрах, а й у сільській місцевості, зокрема маркети 

з’явилися у селах Нижня Стинава, Любинці, Гірне та ін. 

У 2010 році процес перетворення традиційних сільських крамничок у маркети “ЛеоКС” 

охопив уже більшість містечок і сіл Львівської області. [2, c. 1] 

Розвинулося й ресторанне господарство Львівської ОСС, серед якого взірцевими стали 

ресторан “Оріон” і кав’ярня “Сосновий бір” у Бродах, ресторани у Рудках, Жовкві, Раві, 

кав’ярня у Самборі, Перемишлянах, Дрогобичі, ресторанний комплекс “Турист” у передмісті 

Львова тощо. 

Значні кошти вкладалися у модернізацію галузі виробництва в Стрийській, Самбірсь-

кій, Сколівській, Мостиській, Жовківській та Жидачівській райспоживспілках. У 2005 році 

роздрібний товарообіг Львівської ОСС зріс на 18 %, а реалізація продукції власного вироб-

ництва збільшилася майже на два мільйони, на 7 % зріс заготівельний оборот. Обсяги гурто-

вої торгівлі зросли на 64 %. [3, c. 6] 

Таким чином, можна стверджувати, що підприємства та організації споживчої коопе-

рації Львівщини, завдяки консолідованим й виваженим зусиллям правлінь облспоживспілки, 

райспоживспілок і споживчих товариств, усієї львівської кооперативної громади, в складних 

умовах перехідної економіки активно працювали й на початку 2000-х років зуміли забезпе-

чити певний приріст обсягів діяльності та беззбиткову роботу галузей господарювання. 
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МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД У ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРОСОЮЗУ НА ЗАХІДНО-

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

 

Пріоритетним завданням споживчої кооперації Західної України у міжвоєнний період 

була розбудова її господарських потуг та підтримка українських кооперативних товариств в 

умовах панування польської влади. Керівництво загально-закупівельною та загально-збуто-

вою кооперацією взяв на себе Центральний Союз Повітових Союзів – Центросоюз. 

З початком 20-х років XX ст. проходив активний процес реорганізації українського 

кооперативного руху у західноукраїнських землях в плані укрупнення, співпраці, усунення 

внутрішньо-конкурентної боротьби. Важливе місце у системі кооперативних організацій 

західної України, які входили до Крайового союзу ревізійного, (а з 1929 року – Ревізійного 

союзу українських кооперативів), належало споживчій кооперації. У 20-х роках вона мала 

два центри: “Народну Торгівлю” як крайовий споживчий союз та Центросоюз, який об’єдну-

вав сільську закупівельно-збутову кооперацію. Центросоюз став кооператив третього ступе-

ня. Його членами могли виступати тільки юридичні особи, тобто кооперативні спілки та 

товариства. Центросоюз було зареєстровано у Львівському окружному суді 30 червня 1924 

року на базі передвоєнного Союзу господарсько-торговельних спілок. Загальні збори, що 

відбулися 16 липня, обрали спостережну раду та дирекцію. 

Протягом 1924-1925 років відбувається процес встановлення тісних господарсько-

громадських взаємин між Центросоюзом й осередком міської споживчої кооперації українців 

– “Народною торгівлею”. Під час переговорів Центросоюзу з управою “Народної торгівлі” 

було досягнуто такої угоди: Центросоюз буде прагнути до злиття своїх пайових капіталів з 

пайовим фондом “Народної торгівлі”; “Народна торгівля” має ввести у склад своєї спос-

тережної ради чотирьох членів, що є членами повітових союзів Центросоюзу; представник 

Центросоюзу буде брати участь у засіданнях управи Народної торгівлі, а представник 

Народної торгівлі – в засіданнях управи Центросоюзу. Народна торгівля відкриє окремий 

споживчий відділ для постачання повітових союзів Центросоюзу; заробітну плату керівника 

відділу оплачуватиме Центросоюз, а службовцям цього відділу – “Народна торгівля”. Нада-

валось також одностороннє право розірвання угоди, як з боку Центросоюзу, так і з боку На-

родної торгівлі з терміном попередження про такі наміри в один місяць. [1, с. 97].  

Угода регламентувала і організаційно-господарську діяльність. Центросоюз не органі-

зовував власних споживчих відділів, а замовлення своїх членів передавав “Народній Торгів-

лі”. Сфера діяльності обох споживчих центрів розмежувалася 26 листопада 1926 року на 

основі директиви Крайового союзу ревізійного. Згідно з цією директивою “Народна Торгів-

ля” стала галузевим центром міської споживчої кооперації і повинна була обслуговувати 

міські споживчі кооперативи та постачати повітовим союзам зі своїх складів деякі споживчі 

товари, а Центросоюз обмежив свою діяльність виключно сільською господарсько-спожив-

чою кооперацією. Ця угода діяла до 1930 року, після якого Центросоюз почав засновувати 

власні споживчі відділи. 

На економічному становищі української кооперації негативно позначилася світова еко-

номічна криза 1929-1933 рр. Унаслідок катастрофічного падіння цін на сільськогосподарську 

продукцію село зубожіло і, природно, шукало допомоги в кооперації. По сільських коопе-

ративах почали продавати товари в кредит. Це серйозно відбилося на союзах, які кредиту-

вали свої низові кооперативи. Вимоги кооперативного керівництва припинити продаж у борг 

результатів не давали, тому що кооперація боялася зниження товарообігу. 

На початок 1930 року заборгованість покупців у сільських кооперативах становила від 

53,7% власного майна цих кооперативів, тобто більше половини нагромаджених за десятирічний 
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післявоєнний період капіталів, або 77,5 % товарних запасів [2, с. 487]. У результаті Цент-

росоюз став “власником” великої кількості векселів, які був невзмозі викупити. Така ситуація 

сильно занепокоїла банки, що були кредиторами Центросоюзу. Беручи до уваги ще й анти-

українську політику “пацифікації” польського уряду перед Центросоюзом виникла проблема 

можливої ліквідації, яка б потягнула за собою руйнацію всього економічного укладу життя 

українських селян Галичини. Однак проблему вдалося частково вирішити. Відтермінувавши 

строки заборгованості кредиторам Центросоюз взявся за відновлення та оздоровлення спів-

праці з місцевими Повітовими союзами. Було розроблено основні засади подолання кризових 

явищ на місцях. Суть їх полягала в тому, що матеріально сильніші повітові спілки Центро-

союзу мали допомагати слабшим. Крім того, повітові союзи повинні були робити спільні 

замовлення на доставку товарів, що мало зменшити кількість задіяних оборотних коштів. Ці 

заходи привели до відновлення діяльності Повітових союзів Центросоюзу. 

Система організації Центросоюзу стала широко відомою в міжнародних кооперативних 

організаціях. Представники Центросоюзу брали участь у з’їздах та конференціях, що прово-

дились Міжнародним Кооперативним Альянсом. Центросоюз відвідали болгарські, литовські 

та чеські кооператори, які до деталей вивчали методи діяльності сільської споживчої 

кооперації галицьких українців. 

Центросоюз, на ряду з господарською діяльністю, проводив активну громадсько-освіт-

ню роботу серед українського населення. Це в значній мірі боронило українство від політики 

полонізації. Було відкрито повітові відділи книговидавництва. У 30-і рр. Центросоюз стояв 

біля засад створення першого документального українського фільму про кооперацію. Цей 

фільм з великим успіхом популяризувався українському населенню через мережу “Просвіт”. 

Слід зазначити, що економічний простір галицьких українців, був покритий не тільки 

кооперативним сектором. Серйозна конкуренція українського й польського виробника зага-

лом сприяла активній співпраці українського кооперативного та приватного секторів. 

З початком Другої світової війни польська адміністрація завдала суттєвих збитків 

Центросоюзу. Для потреб польської армії було реквізовано всі автомашини, запаси мила, 

свічок, шкіри для взуття, текстильні матеріали. Перестало працювати 12 крамниць. А вступ у 

Східну Галичину Червоної Армії та подальшим приєднанням Західної України до УРСР ще 

більше погіршив ситуацію. Директора Центросоюзу було викликано до комендатури й було 

повідомлено про створення інституту комісара. Ним став працівник НКВС І. Галицький, за 

дорученням якого було проведено інвентаризацію майна і наявних запасів Центросоюзу. 

Робилося це з метою подальшої переорганізації Центросоюзу в Облспоживспілку Укрспо-

живспілки. Із початком радянсько-німецької війни й окупацією Галичини нацистами ук-

раїнську кооперацію було поставлено під контроль німецької адміністрації [3, с.253].  

Отже, українська споживча кооперація у міжвоєнний період мала позитивний вплив на 

різні сфери суспільно-економічного життя Західної України. Крайовим об’єднанням сільсь-

кої закупівельно-збутової кооперації став Центросоюз  кооператив третього ступеня, члена-

ми якого могли виступати тільки юридичні особи, тобто кооперативні спілки та товариства. 

Цетросоюз зумів частково подолати фінансові проблеми, а також, щоб уникнути конкуренції 

підписав угоду з приватним сектором стосовно розмежувань сфер впливу в галузі вироб-

ництва і торгівлі. Ще однією складовою діяльності Центросоюзу стала і громадсько-освітня 

робота, яка захищала українське населення від політики полонізації. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Застосовувати інноваційні технології в ресторанному господарстві  означає викорис-

товувати нові технології в розвитку виробництва або в управлінні виробництвом, які можуть 

значно підвищити його ефективність за рахунок застосування передових технологій, методів 

управління або наукових знань. Говорячи про інновації, частіше всього мають на увазі високі 

або наукомісткі технології, які тісно пов’язані з серйозними науковими дослідженнями. 

Інноваційні розробки не завжди вимагають значних витрат. Підприємствам ресторанного 

господарства для того, щоб бути конкурентно-спроможними доводиться проявляти більшу 

активність на ринку, використовуючи свою гнучкість і здатність до швидкої переорієнтації. 

Саме такі підприємства стають першовідкривачами нових продуктів і нових технологій.  

Сьогодні швидкого розвитку набули інформаційні технології, які знайшли застосування 

в різних галузях господарювання. Не винятком стали заклади ресторанного господарства. 

Основними впровадженнями нових інформаційних технологій є:  

- підвищення конкурентоспроможності та іміджу господарюючого суб’єкта;  

- одержання в перспективі прибутку на капітал, вкладений сьогодні.  

Так, як ресторани вступають у новий високотехнологічний вік, розглянемо на прикладі, 

як нові технології зможуть підвищити ефективність і поліпшити обслуговування споживачів. 

На сьогочасний день “Цифрове обслуговування” стрімко впроваджується в великі рес-

торани і невеликі закусочні, а можливість загальноприйнятого прийому їжі поза домом пере-

буває під загрозою. Виникає новий тренд – Електронний ресторан. Способи автоматизації 

замовлень можна поділити на три основні групи табл. 1. 

Таблиця 1 

Способи автоматизації замовлень ресторану 
№ 

з/п 

Група 

автоматизації 

Вид обслуговування Технологія обслуговування 

1 Перша Самообслуговування Полягає в тому, що замість меню, Вам приносять 

електронне меню на основі планшетного комп’ютера. 

Клієнт сам вибирає, необхідні страви, перетягує їх з 

меню в полі замовлення, підтверджує свій вибір, і 

інформація про замовлення негайно передається до 

місць приготування. Офіціант не бере участі у прийо-

мі замовлення. 

2 Друга Використання обслу-

говуючого персоналу 

Використання мобільних пристроїв введення замов-

лення. Гість робить замовлення, і це замовлення без-

посередньо вноситься в систему офіціантом біля сто-

лика, і після цього електронним шляхом подається на 

кухню. 

3 Третя Установка 

спеціального додатку 

на телефон гостя 

Це дозволяє гостям бронювати столики, заздалегідь 

замовляти страви, тощо. Ці ж додатки працюють і на 

доставку, в них також можна вмонтувати блок систе-

ми лояльності (гість буде бачити, скільки у нього на-

копичено балів), ну і найцінніше – це спосіб інтер-

активного спілкування з вашими постійними клієнта-

ми. 
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Лідери в галузі розробки бізнес-додатків для ресторанного бізнесу  відомі компанії, 

які розробляють програми для iOS (Apple iPod і iPad), незабаром аналогічні рішення вийдуть 

і для Android. Розглянемо деякі переваги електронної системи обслуговування табл. 2.  

Таблиця 2 

Переваги електронної системи обслуговування 
№ 

з/п 

Переваги обслуговування електронною системою 

1 Збільшується швидкість обслуговування, знижується навантаження на персонал, економ-

ляться витрати шляхом скорочення штату співробітників 

2 Збільшується ріст відвідувачів за рахунок введення цифрових меню, і клієнт застрахований 

від помилок або грубості офіціанта. 

3 Можна заробляти на електронних меню розміщувати рекламу своїх постачальників за гроші 

або додаткову знижку, а так само розміщувати будь-яку іншу рекламу. 

4 Багатомовна підтримка, кількість мов, на електронних меню, практично не обмежена і 

залежить від специфіки Ваших гостей 

 

Електронні гаджети в майбутньому дають нові можливості. Наприклад, підключатися 

до інтернету, викликати таксі, спілкуватися між столами, прослуховувати музику тощо, що 

посилює конкурентні переваги використання мобільних пристроїв. Розглянемо деякі новин-

ки програмно-технічного забезпечення для організації електронного ресторану. У нашій 

країні, найбільш популярною є система R-Keeper. У даній системі працює більшість підпри-

ємств громадського харчування. Для таких підприємств, по суті, перехід на новий тип обслу-

говування  це або апгрейд раніше встановленої версії, або придбання додаткових програм-

них модулів. Кардинальних змін IT-системи та великих витрат при цьому не потрібно. 

Програмна система R-KeeperTM – це сучасна повнофункціональна комп’ютерна система для 

організації високотехнологічного касового обслуговування для підприємств сфер обслуго-

вування різної форми (класичний ресторан, кафе, фаст-фуд, розважальний центр тощо). 

Система R-KeeperTMV6 працює на кількох касових апаратах, так званих станцій, об'єднаних 

в локальну обчислювальну мережу. Максимальна кількість станцій, що підключаються в 

одну мережу, обмежується характеристиками комп'ютерної мережі. Станції за своїм призна-

ченням та функціональним можливостям поділяються на чотири види: Станція касира; 

Станція офіціанта; Станція бармена; Станція менеджера. 

Кілька років тому в Європі і США прийняли рішення впровадження гаджетів, які доз-

воляють звести до мінімуму помилки і грубість офіціантів. Це зробило відвідування ресто-

рану більш легким та комфортним для клієнта. З середини 2000-их, ізраїльська компанія 

Concepric впроваджує в суші-барах, сімейних ресторанах і пабах систему e-Menu (сенсорний 

стаціонарний термінал розташований на кожному столику), в Японії аналогічну систему 

випускає компанія Aska T3, Microsoft розробила рішення Microsoft Surface, що перетворює 

весь стіл у великий сенсорний екран. Інформаційна система Surface нового покоління, яка 

використовує комп’ютер на процесорі AMD Athlon II X2 з двома ядрами (тактова частота  

2,9 ГГц) і графіку Radeon HD 6700M з підтримкою програмного інтерфейсу DirectX 11. 

Дисплей з діагоналлю 40 дюймів має Full HD-роздільну здатність 1920×1080 пікселів. Завдя-

ки відносно невеликій товщині, що дорівнює приблизно 10 см, Surface може встанов-

люватися горизонтально на спеціальній підставці або монтуватися на стіну. 

У висновку можна сказати що, на сьогоднішній день оцінюється ресторан за трьома 

критеріями  якість кухні, рівень сервісу і своєчасність приготування страв. Завдяки впро-

вадженню нових інноваційних технологій ці критерії втілити в життя набагато легше і 

швидше. Інтерес до сфери послуг подібних новацій дуже високий, тому незабаром ресторан-

ний бізнес підніметься на новий, більш високий рівень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГОРІЛОК НА МІНЕРАЛЬНІЙ ВОДІ 

 

Серед незчисленної кількості продуктів, що створені і споживаються людством є 

горілка. Цей продукт займає особливе й значне положення за своїм різноманітним впливом 

на людське суспільство, на відносини людей і на проблеми, які виникають  в ньому. 

Процес приготування горілок складається з наступних основних технологічних опера-

цій: приймання ректифікованого спирту; підготовка води; приготування водно-спиртової 

суміші; попереднє фільтрування і обробка активним вугіллям; фільтрування горілки і 

доведення міцності до стандартної (коригування); розлив горілки в пляшки. 

Перед працівниками горілчаної промисловості стоять завдання значного підвищення 

органолептичних і фізико-хімічних показників якості горілок, впровадження нових ефек-

тивних способів виробництва продукції з урахуванням раціонального використання сиро-

вини [1]. 

У здійсненні цих завдань важливу роль повинні зіграти наукові дослідження, направ-

лені на вдосконалення та інтенсифікацію технологічних процесів, підвищення ефективності 

виробництва і поліпшення якості продукції, що випускається. Вирішення цих проблем 

повинне опиратися на сучасні досягнення науки і техніки. Нові технології повинні бути 

універсальними, придатними як для великих підприємств так і для підприємств малого і 

середнього бізнесу. 

На сьогоднішній день значна кількість компаній з виробництва горілок випускають 

горілки з використанням мінеральної природної столової води. Проте досліджень у цій сфері 

не достатньо, і рішення застосування мінеральної води для виробництва горілок не обґрун-

товані. 

Мета дослідження – дослідити та проаналізувати показники якості горілок з вико-

ристанням для приготування водно-спиртової суміші мінеральної природної столової води.  

Завдання роботи: дослідити фізико-хімічні та органолептичні показники горілки 

приготованої на мінеральній природній столовій воді та порівняти їх з показниками підго-

товленої води з місцевого джерела. 

При проведенні дослідження використовували мінеральну воду з мізунського джерела. 

Це мінеральна природна столова вода: гідрокарбонатно кальцієва слабкої мінералізації (9,1-

0,3 г/дм3), слабко лужна, характеризується стабільністю фізико-хімічного складу, вмістом 

біологічно активних компонентів та сполук. Мізунська вода особлива – вона дуже чиста і 

досконала від природи. Володіє унікальними показниками жорсткості, низьким рівнем 

природної мінералізації і володіє природними цілющими властивостями.  

Для приготування сортівки використовували також спирт класу “Люкс” згідно ДСТУ 

4221. 

Воду з міського водопроводу готували таким чином: спочатку пропускали через пісочні 

фільтри, далі через вугільні колони, Na-катіонітовий фільтр і зворотньо-осмотичну установ-

ку та кремнієві колони. 

Мінеральну природну столову воду слабкої мінералізації попередньо відстоювали і 

направляли на Na-катіонітовий фільтр для пом’якшення і механічної очистки через пісочний 

фільтр заповнений кварцевим піском розміром фракцій 0,5-0,8 мм для забезпечення показ-

ника прозорості.  

Дослідження показали, що фізико-хімічні показники мінеральної природної столової 

води та води з міського водопроводу фактично не відрізняються. Органолептичні показники 

http://ua-referat.com/Стандарт
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показали, що вода з міського джерела не має характерного блиску, порівняно з мінеральною 

природною столовою водою, що можна пояснити способом підготовки даної води.  

При визначенні показників якості горілок доведено, що горілки на мінеральній при-

родній воді та горілки на підготовленій воді мають приблизно наближені фізико-хімічні 

показники. 

Шляхом дегустації було доведено, що горілка на мінеральній природній столовій воді 

не має яскраво вираженого спиртового присмаку, володіє чистим м’яким смаком. В той час 

як горілка на воді з місцевого джерела володіє більш різким ароматом і менш вираженим 

смаком. 

Виробництво горілок на мінеральній воді забезпечує розширення асортименту високо-

якісних горілок за рахунок створення нового сорту горілки, збагачених комплексом міне-

ральних солей і мікроелементів необхідних для людини з використанням мінеральної води. 

Використання мінеральної води спрощує технологію її приготування і не вимагає додат-

кового обладнання та допоміжних дефіцитних матеріалів. Отримана горілка володіє висо-

кими органолептичними показниками і високою стабільністю. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗБРОДЖУВАННЯ КВАСНОГО СУСЛА СУХИМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ДРІЖДЖІВ І МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ 

 

У дані роботі проведені дослідження із вивчення фізико-хімічних і фізіологічних 

характеристик сухих препаратів молочнокислих бактерій VIVO. Оскільки, квас відноситься 

до функціональних напоїв, що позитивно впливають на мікрофлору кишківника людини, то 

мікроорганізми для його зброджування підбиралися ті, які широко використовуються в 

харчовій промисловості, хоча для квасоваріння є нетрадиційними.  

За результатами теоретичних досліджень можливості використання різних сухих пре-

паратів молочнокислих бактерій встановлено, що за фізіологічними характеристиками най-

більш прийнятними для використання в технології хлібного квасу можна вважати сухі 

закваски молочнокислих бактерій VIVO. Мікрофлора та характеристика заквасок за даними 

ТУУ15.5-306030036-001:2009 наведена у табл. 1. 

Зразок №1 – Ацидолакт VIVO 

Зразок №2 – Йогурт VIVO 

Зразок №3 – Квас VIVO 
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Таблиця 1 

Мікрофлора та характеристика заквасок  

 

Зразок № 4 – Біфівіт VIVO. 

Зразок № 5 – Стрептосан VIVO. 

№ 

п/п 

Назва 

заквасок 

Видовий склад заквасок Характеристика заквасок 

1 Ацидолакт 

VIVO 

- Lactobacillus acidophilus 

- Streptococcus salivarius 

subsp. termophilus; 

- Lactococcus lactis subsp. 

diacetulactis. 

Рекомендований для вживання після курсу анти-

біотиків, або хіміотерапевтичних препаратів, як 

відмінна підтримка для мікрофлори організму. 

Бактерії, що входять до його складу, стійкі до 

більшості видів антибіотиків, здатні пригнічувати 

розвиток хвороботворних мікробів. Має комп-

лексну протизапальну дію, нейтралізує токсини, 

активізує процеси очищення організму. 

2 Йогурт 

VIVO 

- Streptococcus salivarius 

subsp. termophilus; 

- Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgarricus; 

- Lactobacillus acidophilus; 

- Lactococcus lactis subsp. 

lactis; 

- Lactococcus lactis subsp. 

diacetylactis. 

Корисний для людей різного віку. Споживання 

продукту з такими мікроорганізмами покриває 

потребу організму в амінокислотах, солях каль-

цію, вітамінах та інших корисних речовинах. Це 

особливо корисно для людей з підвищеним фізич-

ним чи психологічним навантаженням. Продукт 

нормалізує травлення, сприяє виведенню з орга-

нізму шкідливих речовин, зміцнює імунітет. Бак-

терії виробляють велику кількість молочної кис-

лоти, що пригнічує розвиток хвороботворних 

бактерій організму 

3 Квас VIVO - Lactobacillus acidophilus; 

- Streptococcus salivarius 

subsp. termophilus; 

- Мікрофлора кефірних 

грибків; 

- Дріжджі хлібопекарські 

сушені. 

Продукт корисний для людей, тому, що бактерії, 

що містяться в ньому, виробляючи велику кіль-

кість молочної кислоти, вуглекислого газу, вітамі-

нів, білків, жирів, вуглеводів, антибіотиків, нор-

малізують травлення, сприяють виведенню з ор-

ганізму шкідливих речовин. Наявність кефірного 

грибка надає продукту властивості загоювати 

рани, відновлювати мікробіоценоз у кишківнику, 

боротися з гастритами і колітами, сприяти омо-

лодженню організму. 

4 Біфівіт 

VIVO 

- Acetobacter aceti; 

- Bifidobacterium bifidum; 

- Bifidobacterium longum; 

- Bifidobacterium 

adolesctntis; 

- Lactococcus lactis ssp. 

cremoris; 

- Lactococcus lactis ssp. 

diacetylactis; 

- Propionibacterium 

freudenreichii. 

Проявляє високу ефективність у профілактиці та 

лікуванні різноманітних захворювань шлунково-

кишкового тракту, стафілококової інфекції, алер-

гії, респіраторних захворювань, порушенні імуні-

тету та обміну речовин. Біфівіт відновлює здо-

рову мікрофлору кишечника при дисбактеріозах. 

5 Стрептосан 

VIVO 

- Streptococcus salivarius 

subsp. termophilus; 

- Enterococcus faecium. 

Культури Стрептосану входять до складу мікро-

флори кавказьких молочнокислих продуктів – ма-

цоні, сулу гуні. Продукт має здатність протистоя-

ти збудникам кишкових інфекцій та гнилісним 

бактеріям, нормалізує обмін речовин роботу сер-

цево-судинної системи, запобігає передчасному 

старінню організму. 
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За результатами досліджень всі наведені вище зразки молочнокислих бактерій зброд-

жували квасне сусло досить інтенсивно. Квас набував приємного характерного запаху жит-

нього хліба і кисло-солодкого смаку.  

На підставі отриманих результатів визначено, що сухі препарати культур молочно-

кислих бактерій можна використовувати в технології хлібного квасу, оскільки процес 

зброджування сусла та наростання кислотності відбуваються по звичній для цього схемі. 
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ФОРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКТІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Останнім часом населення світу приділяє все більше уваги продуктам здорового хар-

чування, які повинні задовольняти вимоги нутріціології відносно харчової, біологічної 

цінності з урахуванням потреб організму. У раціоні населення України спостерігається 

нестача мікронутрієнтів: йоду, селену, кальцію, заліза та фолієвої кислоти.  

Цінність вітаміну В9 або фолієвої кислоти для людського організму незаперечна, 

оскільки саме вона бере участь в процесах кровотворення. Фолієва кислота потрібна для 

ділення клітин, росту органів, нормального розвитку зародка і плоду, функціонування нер-

вової системи. Іншими словами, при наявності цього незамінного вітаміну в тілі людини в 

достатній мірі, робота серця і кровоносних судин буде на висоті, імунітет  на належному 

рівні, а шкіра  мати здоровий вигляд.  

Мікронутрієнтний склад раціону населення можна корегувати, збагачуючи ними про-

дукти масового споживання, доступні для всіх груп дитячого і дорослого населення, що 

регулярно використовуються в повсякденному харчуванні. 

Розрізняють 4 способи фортифікації харчових продуктів (рис. 1) [1].  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Способи фортифікації харчових продуктів 

Першим з них є проста фортифікація, тобто додавання нутрієнтів до харчових продук-

тів у кількостях, що переважає його природний рівень. 
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Другим способом фортифікації є відновлення вмісту нутрієнтів, втрачених внаслідок 

технологічної обробки сировини. Прикладом цього способу фортифікації є збагачення гото-

вих продуктів вітамінами. Нині харчова промисловість України випускає хлібобулочні виро-

би широкого асортименту, з застосуваннямі мінерально-вітамінних композицій, дає можли-

вість збільшити щоденне вживання кальцію, заліза, йоду, селену та фолієвої кислоти [2]. 

Третій спосіб фортифікації  це стандартизація харчових продуктів. У цьому випадку 

компенсується різниця щодо вмісту нутрієнтів у використаній сировині та готовому про-

дукті. 

Четвертим способом фортифікації є забезпечення, тобто внесення нутрієнтів у ті 

продукти, в яких вони в нормі відсутні. 

Рекомендована норма споживання фолієвого еквівалента становить 350-400 мкг/добу. 

Відомо, що під впливом термічної обробки і дії світла руйнується майже 90% вітаміну 

В9, проте в м’ясопродуктах і яйцях її втрати є мінімальні. Досліджено, що фолієва кислота в 

продуктах добре засвоюється тільки при достатній наявності в організмі білків, вітаміну С, а 

також В6 і В12.  

У максимальній кількості фолієва кислота міститься у продуктах: зелень  в 100 грамах 

шпинату міститься 80мкг фолієвої кислоти, в петрушці  117мкг, в зеленій спаржі міститься 

262мкг фолієвої кислоти; зернобобові культури (квасоля, боби, сочевиця)  в 100 грамах 

бобів міститься 160 мкг; в 100 граммах арахісу  240 мкг, волоський горіх налічує фолієвої 

кислоти 77 мкг, фундук  68 мкг; в 100 г яловичої печінки міститься 240 мкг, в свинячій – 

225 мкг, курячої  240 мкг; в 100 грамах яєць курячих міститься 30 мкг фолієвої кислоти, 

перепелиних  35мкг. 

Метою наукових досліджень є встановлення теоретичних і практичних аспектів техно-

логії страв та виробів з борошна збагачених мікронутрієнтами. Страви та вироби з борошна 

мають високу калорійність, приємний зовнішній вигляд, гарні смакові якості, тому корис-

туються великим попитом у населення. Використання збагачувальної композиції при приго-

туванні страв та виробів з борошна дозволяє більш точне корегування мінерального складу 

вихідних продуктів, а також те, що мікрокількості добавок не змінюють суттєво техноло-

гічний процес. 
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БІЛКИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ 

 

На сьогоднішній день проблема прісної води і харчового білка на планеті Земля 

залишаються центральними і актуальними, і чим далі, тим вони більше загострюються. 

Однак, якщо проблема води може бути вирішена технічно відносно неважко, то виробництво 

достатньої кількості білку, білкових продуктів харчування звичайними, традиційними спосо-

бами є важкою задачею. Існуючий зараз дефіцит білка в умовах бурхливого росту 
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чисельності населення буде постійно збільшуватись. Щоб ліквідувати нестачу білка в світі, 

його виробництво повинно бути збільшене в найближчі 20-25 років втричі. 

Білок займає особливе місце в харчуванні людини. Він необхідний для забезпечення 

багатьох процесів життєдіяльності організму − утворення плазми крові, ферментів, гормонів, 

антитіл, хромопротеїдів (гемоглобіну) та інших біологічноактивних сполук, для стимуляції 

трофічних процесів в організмі, підтримання його реактивності і підвищення рівня окис-

лювальних процесів за рахунок вираженої специфічно-динамічної дії. Добова фізіологічна 

потреба людини в білку складає 90-110 г. 

М’ясо − одне з важливих джерел повноцінного білка. Це харчовий продукт найвищої 

якості, що досі ще не був змодельований ніякими комбінаціями білком продуктів іншого 

походження. Разом з тим, м’ясо належить і до найбільш дорогих продуктів. І, як засвідчують 

спостереження медиків та досвід багатьох поколінь споживання білків лише тваринного 

походження досить швидко призводить порушень обміну речовин в організмі людини і 

захворювань. Тому харчовий раціон має бути збалансований за вмістом продуктів різного 

походження. 

В останні роки широко розгортаються дослідження щодо включення в раціон харчу-

вання рослинних білків. Принципове значення при цьому має їх повноцінність за вмістом 

незамінних амінокислот, а також запаси і вартість. 

У своїх дослідженнях ми поставили завдання знайти повноцінний білковий замінник 

м’ясної сировини за рахунок регіональних джерел білка. 

В якості замінника м’ясної сировини використовували горохове і амарантове борошно. 

В лабораторних умовах було проведено аналіз поживної цінності і визначено можливість 

технологічного і органолептичного поєднання рослинної і м’ясної сировини в складі фар-

шевих м’ясних виробів (посічених напівфабрикатів). 

Поживну цінність рослинної сировини визначають компоненти, що входять до її скла-

ду. В першу чергу, це основні класи біополімерів  білки, жири, вуглеводи, а також зольні 

елементи. Вміст білка визначали методом К’єльдаля, вміст жиру  методом Сокслета, вугле-

водів  антроновим реактивом, мінеральних речовин  методом озолення, вміст клітковини  

методом Кюршнера і Ганака. Вміст вологи визначали методом висушування. 

Порівняльний склад м’яса (яловичого котлетного м’яса) і рослинної білкової сировини 

(горохового і амарантового борошна) представлений в табл. 1. 

Таблиця 1 

Хімічний склад яловичини і рослинної сировини (М±m, n=4) 

Показники Яловиче м’ясо Горохове борошно Амарантове борошно 

Волога 64,56 ± 0,45 13,86 ± 0,67 11,46 ± 0,44 

Сухі речовини 35,44 ± 0,45 86,14 ± 0,67 88,54 ± 0,44 

Білки, % 18,60 ± 0,25 22,87 ± 0,68 16,87 ± 0,70 

Жири, % 16,00 ± 0,47 1,78 ± 0,17 5,98 ± 0,02 

Мінеральні 

речовини, % 

0,91 ± 0,08 2,57 ± 0,11 4,15 ± 0,38 

Вуглеводи, % 0,3 ± 0,02 1,04 ± 0,58 7,05 ± 0,43 

Клітковина, % - 57,87 ± 0,50 45,51 ± 0,33 

 

Дані, наведені в табл. 1, свідчать про те, що горохове і амарантове борошно являють 

собою типові рослинні продукти з високим рівнем вуглеводів і низьким вмістом жиру. 

Причому, в борошні амаранту на 6,01 відсоткових пункти (в. п.) вуглеводів більше, ніж у 

гороховому, а клітковини на 12,36 в. п. менше. Порівняно з яловичим м’ясом в амаран-

товому борошні жирів на 10,02 в. п. менше, а в гороховому  відповідно на 14,22 в. п. менше.  
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Високий рівень вуглеводів і клітковини в гороховому і амарантовому борошні обмежує 

кількість їх внесення в м’ясні фаршеві вироби. Хоча в даний час у світі спостерігається 

тенденція до виготовлення геродієтичних м’ясних виробів з підвищенним вмістом баластних 

речовин (клітковини, полісахаридів), які позитивно впливають на процеси метаболізму в 

організмі людини. 

В той же час в гороховому і амарантовому борошні є достатньо високий рівень білка 

(22,87% і 16,87% відповідно), що характеризує їх як високобілкову рослинну сировину. 

Зокрема, в амаранті білка лише на 1,73 в. п. менше, ніж в яловичому м’ясі, а в гороховому 

борошні  на 4,27 в. п. більше. Низький рівень вологи в рослинній сировині (менше 15%) 

дозволяє заготовляти і зберігати значні їх кількості без загрози її псування за рахунок 

розвитку мікрофлори.  

Дослідження поживної цінності муки гороху і амаранту показали, що за вмістом білка 

вони майже рівноцінні м’ясній сировині і можу використовуватися, в певній кількості, як 

замінники м’яса при виробництві посічених м’ясних напівфабрикатів. Підвищений вміст 

вуглеводів і клітковини у м’ясних виробах позитивно впливатиме на організм людини. Це 

пов’язано з тим, що полісахариди володіють катіонообмінними властивостями і виводять з 

організму токсичні речовини. 

Використання рослинної сировини дає можливість збільшити асортимент і об’єм 

виробництва фаршевих м’ясних виробів при звільненні частини натурального м’яса. 
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РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО 

АСОРТИМЕНТУ ТЕКСТИЛЮ 

 

Як відомо в останні десятиріччя у текстильному виробництві в багатьох розвинутих 

країнах світу намітилася тенденція суттєвого обновлення існуючих і створення нових техно-

логій (особливо в обробному виробництві). Це стосується передусім ресурсо- та енергозбе-

рігаючих й екологоорієнтованих технологій виробництва текстильних матеріалів і виробів 

одягового та інтер’єрного призначення [1, 2], Окрім цього, в практиці текстильного вироб-

ництва текстильних матеріалів і виробів все ширше застосовуються сучасні нано-, біо-, хі-

мічні та інформаційні технології [3, 4]. Все це обумовило не тільки суттєве розширення та 

збільшення існуючого асортименту текстильних одягових та інтер’єрних матеріалів, але й 

появи на світових ринках принципово нових видів текстилю [3]. 

Як свідчить аналіз літературних даних [2-4], у виробництві нанотекстилю широко 

використовуються сучасні види нановолокон, матеріалів і виробів і сфера їх застосування 

досить широка та різноманітна. Це не тільки текстильні матеріали та вироби різного цільо-

вого призначення та способів виробництва. Дані волокна широко використовуються як 

армуючі елементи в багатьох видах композиційних матеріалів, що нині успішно використо-

вуються в різних галузях промисловості (автомобільній, авіаційній, ракетобудівній, 

суднобудівній та багатьох інших). Нановолокна знайшли саме різноманітне застосування в 

медицині для виготовлення текстильних матеріалів і виробів медичного призначення (одяг 

для медперсоналу та хворих, лікувальні антимікробні та антиінфекційні покривальні мате-

ріали та інші). Це широке використання нановолокон для створення багатофункціональних 

матеріалів і виробів спеціального призначення (“розумний” текстиль, куленепробивний одяг 

для силових структур, високогігроскопічні матеріали для спортивного одягу та інші). 

Відзначені зміни в технологіях виробництва і асортименті текстильних матеріалів і 

виробів різного цільового призначення, способів виробництва та волокнистого складу ви-

магають внесення відповідних доповнень і уточнень в існуючу нормативну документацію, а 

також у підручниках та навчальних посібниках з текстильного товарознавства та матеріало-

знавства. Особливо це стосується формулювання, стандартизації та інтерпретації в навчаль-

них виданнях питань, що характеризують рівень безпечності текстильних матеріалів і 

виробів (особливо одягового та інтер’єрного призначення), отриманих за сучасними нанотех-

нологіями. Безперечно, підняті питання в повній мірі стосуються і вітчизняного текстильного 

виробництва і сфери торгівлі текстильними товарами. 

Особливо гостро стоїть нині питання впровадження в названі  галузі вимог між-

народних стандартів бувшого СРСР, в яких регламентовані вимоги до асортименту та якості 

текстилю  ще на рівні 80-90-х років минулого століття. 

Вся складність ситуації полягає в тому, що існуючі в Україні науково-дослідні устано-

ви і вузи сфери вітчизняної текстильної промисловості та торгівлі практично припинили 
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розробки в галузі формування асортименту, якості та безпечності текстилю (особливо тих 

видів, які виробляються за новітніми технологіями). 

Аналіз літературних джерел, присвячених використанню нанотехнологій для форму-

вання асортименту, властивостей і якості текстилю, дозволяє зробити наступні узагальнюю-

чі висновки [1-4]: 

- інформація про можливість використання нанотехнологій для формування асорти-

менту та властивостей текстилю, яка міститься в періодичних, монографічних та навчальних 

вітчизняних, а також зарубіжних виданнях, носить епізодичний характер і потребує систе-

матичного поповнення та детального аналізу; 

- відсутні обгрунтовані дані про економічну, екологічну та технологічну доцільність 

використання сучасних нанотехнологій у вітчизняному текстильному виробництві з вра-

хуванням потреб сучасного ринку екотекстилю; 

- відсутня об'єктивна і доступна інформація про вплив сучасних нанотехнологій вироб-

ництва текстильних матеріалів і виробів на екологічну безпечність цих товарів, а також 

здоров'я людини та забруднення довкілля; 

- не сформульовані обґрунтовані та стандартизовані вимоги до асортименту, власти-

востей та рівня якості та конкурентоспроможності текстилю різного цільового призначення, 

отриманого на основі застосування нанотехнологій; 

- не внесені необхідні доповнення, зміни та уточнення в існуючу систему вітчизняної 

екологічної стандартизації, які стосуються термінів і визначень, нормативів екологічної 

безпечності, вибору критеріїв і методів її оцінювання та контролю якості текстильної сиро-

вини та готової продукції, отриманої на основі використання сучасних нанотехнологій; 

- відсутня класифікація і загальна характеристика нанотехнологій, які вже знайшли 

практичне застосування в окремих підгалузях вітчизняного текстильного виробництва; 

- відсутня характеристика стабільності та довговічності ефектів, які досягаються на 

одягових і інтер'єрних текстильних матеріалах в результаті використання для їх виробництва 

нанотехнологій; 

- ще недостатньо вивчено та обгрунтовано механізм взаємодії різних видів наночас-

тинок з текстильними волокнами та виявлені найбільш перспективні варіанти їх вико-

ристання. 

Вважаємо за доцільне підняті питання періодично розглядати на регіональних між-

вузівських науково-практичних конференціях, враховуючи їх актуальність і потреби безвід-

кладного вирішення для сфери вітчизняної текстильної промисловості та торгівлі.  

Бажано також виділити окремі рубрики у спеціалізованих періодичних виданнях 

названих галузей і відповідних вузів, для більш детального та кваліфікованого висвітлення 

піднятих питань. Більше того, ці питання, на нашу думку, повинні знайти відповідне фахове 

трактування у підручниках нового покоління із текстильного товарознавства і матеріало-

знавства, видання яких вже назріло при відповідній державній підтримці.  
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ДІАГНОСТИКА ТА ЕКСПЕРТИЗА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТОВАРОЗНАВЦІВ 

ТЕКСТИЛЮ ТА ОДЯГУ 

 

Використання компетентнісного підходу при комплексному навчанні студентів вузів, 

як це прийнято у багатьох економічно розвинутих країнах світу, вимагає суттєвого вдос-

коналення існуючої в нашій країні системи підготовки фахівців різного профіля. Розглянемо 

деякі аспекти підготовки фахівців товарознавчого профілю при впровадженні компетент-

нісного підходу при комплексній формі навчання студентів вузів сфери легкої промисловості 

та торгівлі України. 

Необхідність безвідкладного вирішення цих питань диктується низкою причин, а саме: 

- потребою подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців у вузах сфери 

вітчизняної легкої промисловості та торгівлі; 

- недооцінкою ролі фахівців товарознавчого профілю у формуванні асортименту, якості 

та безпечності різних за призначенням та способами виробництва груп товарів, які б 

задовольняли потреби вітчизняного ринку; 

- доцільності більш гнучкого використання позитивного зарубіжного досвіду при 

підготовці фахівців товарознавчого профілю; 

- переорієнтацією вимог до асортименту, якості та безпечності товарів легкої промис-

ловості, які містяться у міжнародних стандартах замість застарілих положень стандартів 

СНД. 

Реалізація піднятих питань, на наш погляд, вимагає: 

- створення і впровадження у навчальний процес вузів легкої промисловості та торгівлі 

України світового стандарту, в якому були регламентовані вимоги до основних понять і 

положень, що стосується використання компетентнісного підходу та комплексної форми 

навчання при підготовці фахівців товарознавчого профілю з врахуванням специфіки роботи 

фахівців сфери легкої промисловості та торгівлі України; 

- обґрунтування доцільності і перспективності впровадження компетентнісного підходу 

в практику вузів легкої промисловості та торгівлі в процесі підготовки фахівців това-

рознавчого профілю; 

- формування та класифікація ключових компетентностей, необхідних фахівцям то-

варознавчого профілю при їх професійній діяльності у сферах легкої промисловості та 

торгівлі; 

- розкриття суті та характеристик положень, що стосуються специфіки діагностики та 

ідентифікації ключових компетентностей, необхідних фахівцям товарознавчого профілю 

сфери вітчизняної легкої промисловості та торгівлі; 

- описання особливостей та переваг контекстної форми навчання в процесі вивчення 

товарознавчих профільних дисциплін у навчальному процесі вузів сфери легкої промисло-

вості та торгівлі; 

- обґрунтування використання експертизи відповідності основних компетентностей 

фахівців товарознавчого профілю вимогам потреб освітніх рівнів фахівців товарознавчого 

профілю, які працюватимуть у сферах легкої промисловості та торгівлі України.  
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Для прикладу наведемо перелік ключових компетентностей, потрібних товарознавцям 

гуртової торгової бази для діагностики (визначення) та експертизи рівня якості, безпечності 

та гігієнічності верхнього одягу. Як свідчить аналіз літературних даних [1, 2] і результати 

вчасних спостережень до даної групи ключових компетентностей товарознавця даної бази 

можна віднести: 

- вміння та навичкі встановлювать розмірні характеристики одягу (розмір, зріст та 

повноту) не тільки на фігурі людини, але й на відповідних швейних чи трикотажних виробах 

(пальто, костюмах, жакетах та інших); 

- вміння встановлювати (відрізняти) фасонні особливості виробів (силуету, покрою, 

форми, оздоблення та інших); 

- вміти встановлювати відповідність швейного чи трикотажного виробу моді за коло-

ристичними характеристиками матеріалів чи фасонам, ознаками виробів; 

- вміння визначити волокнистий склад, особливості будови та вид оздоблення одя-

гового текстильного матеріалу; 

- вміння виявити та оцінити дефекти текстильного матеріалу та виготовлення виробу і 

їх вплив на терміни їх експлуатації; 

- вміння ідентифікувати спосіб виробництва одягового текстильного матеріалу (ткани-

на, трикотажний, нетканий); 

- вміння визначити рівень екологічної безпечності одягу, користуючись ДСТУ 4239: 

2003 та Екотекс – 100; 

- вміння визначити відповідність конкретних видів одягу існуючим взірцям-еталонам та 

іншим вимогам нормативної документації. 

При цьому діагностика (ідентифікація) асортименту, якості та безпечності товарів може 

бути використана і для оцінювання значимості (вагомості) самих компетентностей, 

потрібних фахівцям відповідних освітніх рівнів (бакалавр чи магістр). Це також дозволяє не 

тільки згрупувати окремі компетентності за їх значимістю, але акцентувати основну увагу на 

гарантування їх досягнення в навчальному процесі вузів. 

Це в повній мірі стосується і використання товарної експертизи, яка може відноситися 

не тільки до оцінювання властивостей, якості чи безпечності конкретних видів товарів, але і 

до оцінювання якості самих компетентностей, їх вагомості. Повноти та інших характеристик. 

Цілком зрозуміло, що запропонований підхід може стосуватись не тільки компетент-

ностей фахівців одягу. Він є придатним для фахівцям-товарознавців любого виду товарів 

легкої промисловості. 

Таким чином, діагностика та експертиза компетентностей фахівців товарознавчого 

профілю сфери легкої промисловості та торгівлі дозволяє розширити та конкретизувати ін-

формацію про структуру ключових компетентностей, які будуть придатними для фахівців 

для реалізації своїх потенційних можливостей у практичній діяльності. 
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ОСОБЛИВА РОЛЬ МЕТАЛІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЯКОСТІ 

ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
На практиці волокна фільтрувальних матеріалів доволі часто мають покриття, які 

виконують різні функції: захист поверхні волокон від електростатичного, хімічного чи 

теплового впливу потоку пилогазової суміші при експлуатації; усунення поверхневих мікро-

дефектів; підвищення механічної стійкості фільтрів. 

У процесі фільтрування виникає електростатична сила, яка полягає у притягувані однієї 

частинки до іншої чи до поверхні, що відбувається за наявності зарядів будь-якого знаку на 

фільтруючих матеріалах або частинках чи різнойменних зарядів одночасно на тих і інших. 

Електростатичний ефект для дрібних аерозольних часточок значно перевищує ефект зчеп-

лення. Заряджені частинки можуть індукувати заряд у незарядженому фільтрувальному сере-

довищі. Виникнення великої різниці потенціалів між тілами внаслідок статичної електризації 

може привести до пробою повітряного прошарку між ними та виникненню іскрового роз-

ряду, що може стати причиною займання або вибуху сумішей парів, газів, пилу з повітрям. 

Експериментально доведено, що, зазвичай, заряд частинок менше впливає на ефектив-

ність очищення від пилу, ніж заряд волокон. Взаємодія електричних зарядів частинок і 

волокон протилежної полярності може сприяти утриманню частинок на волокнах і тим 

самим утруднювати процес регенерації. Вивчення впливу електричного поля показало, що на 

процес фільтрування впливає його полярність і попереднє зарядження часточок, при якій 

середня швидкість гідравлічного опору у ході фільтрування знижувалася у 15 разів. 

Метою роботи було вивчення способів захисту фільтрувальних матеріалів від елект-

ростатичних явищ у процесі їх експлуатації в установках. 

Задля збереження рівня ефективності фільтрування та регенерації фільтрів волокна чи 

усю поверхню матеріалу металізують шляхом нанесення тонких шарів нікелю, заліза, мо-

лібдену, алюмінію, міді чи інших металів та деяких сплавів. Металевий шар істотно зменшує 

питомий поверхневий електричний опір, тому вони не накопичують електричний заряд. 

Окрім того, металізація високомодульних волокон уповільнює деструктивні процеси 

під час тертя та експлуатації фільтрувальних матеріалів, при цьому термоокисні процеси в 

самих волокнах уповільнюються. Залежність зносостійкості від ряду покривних металів 

набуває такого вигляду у бік зниження: Al > Sn > Pb > Fe > Cu, тобто мідь найменше ґальмує 

термоокисні процеси.  

Відомі різні способи нанесення металевих покриттів на непровідні матеріали: газо-

термічне напилення з подальшим магнітно-імпульсним обробленням; металізація у вакуумі з 

електромагнітним випромінюванням; термічний розклад металу; мікроплазмове оброблення; 

нанесення світлочутливих дисперсій, що каталізують подальше осадження металу хімічним 

шляхом. При виборі покриття волокон необхідно враховувати спосіб нанесення покриття і 

його технологічні режими, для того щоб матеріал волокна обмежено розчинявся в матеріалі 

покриття, а не навпаки. 

Методи металізації текстильних матеріалів з розчинів електролітів дороговартісні (солі 

дорогоцінних металів – золота, платини, паладію; реактиви, обладнання) та екологічно не-

безпечні, тому що після кожної технологічної операції волокна повинні промиватися, а заб-

руднені стічні води потребують очищення та подальшої утилізації шкідливих компонентів. 

Текстильні матеріали, металізовані електрохімічним методом, мають поганий товарний 
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вигляд, надмірну жорсткість, покриття володіє недостатньою адгезією, що важливо при 

оцінці фільтрувальних властивостей. Оскільки на поверхні тканин та нетканих матеріалів для 

фільтрів є багато активних функціональних груп (карбонільних, карбоксильних), які несуть 

надлишкові негативні заряди, то іон металу досить легко адсорбується на таких ділянках. На 

поверхні волокна спочатку адсорбуються окремі атоми, які служать каталізатором подаль-

шого розряду іонів з розчину.  

Існує також можливість металізації текстильних матеріалів методом вакуумтермічного 

випаровування, але цей спосіб обмежується можливістю напилення тільки тонких плівок 

алюмінію, що істотно обмежує його застосування. Окрім того, процес важко піддається конт-

ролю і проблематично контролювати товщину плівки алюмінію. Для металізації фільтру-

вальних текстильних матеріалів пропонується використовувати метод магнетронного розпи-

лення, який оснований на використанні аномального тліючого розряду в інертному газі з 

накладенням на нього кільцеподібної зони схрещених неоднорідних електричного і магніт-

ного полів, локалізуючих і стабілізуючих газорозрядну плазму в прикатодній області. 

Металізація фільтрувальних матеріалів проводиться також шляхом нанесення карбо-

нілів. Недоліком способу є те, що покриття однобічне, а для досягнення необхідної темпе-

ратури розкладання пари карбонілу на зовнішній стороні тканини потрібно перегрівати її з 

боку нагрівача, що може призвести до деструкції матеріалу або його розплаву. Пари карбо-

нілу металу (Ni, Fe, W, Mo) примусово прокачують через тканий або нетканий матеріал у 

неглибокому вакуумі. Вихідний матеріал нагрівають до температури початку розкладу парів, 

але не вище температури його деструкції, з протилежного боку від подачі парів карбонілів. 

Завдяки цьому металеве покриття наноситься по всій товщині об'ємного матеріалу. 

На основі отриманих досліджень було запропоновано удосконалений та спрощений 

спосіб, що включає попередню хімічну активацію поверхні матеріалу та безпосередню хіміч-

ну металізацію розчином, що містить мідь сірчанокислу та гідроксид натрію. У якості ста-

білізатора дисперсності використовували тетраетиленгліколь, відновника- гліоксаль. Цей 

метод металізації текстильних матеріалів дозволяє виробляти синтетичні тканини для виго-

товлення спеціальних вибухобезпечних фільтрів. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИРОБІВ ІЗ 

ВТОРИННИХ ПОЛІМЕРІВ 

 

Підприємства України виготовляють широкий асортимент виробів із пластичних мас, 

причому він постійно розширяється доповнюючись новими розробками. Виготовлювачі 

виробів із пластмас сировинні матеріали для виробництва переважно закуповують в інших 

країнах, ціна на такі матеріли протягом останніх років постійно зростає. Це спричинило до 

вирішення проблеми шляхом пошуків нових матеріалів з метою здешевлення продукції, 

проте без втрати якості та безпечності для споживачів. Одним із таких напрямків є вико-

ристання у виробництві вторинних полімерних матеріалів, яких достатньо багато в Україні і 

які поповнюють гори відходів на сміттєзвалищах при загальному дефіциті сировини. 

Вторинні полімерні матеріали активно використовують у сфері виробництва виробів із 

пластмас також у країнах Європи. Збір і очистка таких матеріалів займає важливе місце в 

економіці країн і дозволяє отримати матеріали високої якості. Країни – члени Світової 

організації торгівлі висувають достатньо високі вимоги до якості продукції із пластмас, 
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запроваджують нові технології та модернізують їх виробництво. Важлива роль відводиться 

забезпеченню процесу виробництва та подальшої експлуатації нормативною та законодав-

чою документацією. 

Для України потреба у розробленні та прийнятті нових нормативних документів сто-

совно продукції із пластмас є надзвичайно актуальною. Стандарти, що відповідають між-

народним нормам та правилам, вкрай необхідні для економіки країни, і, відповідно, це 

сприятиме просуванню держави на європейський і світовий ринки. 

Слід зазначити, що у пункті 2 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 

затвердженою постановою КМУ від 9.12.2014 № 695 та схваленої постановою Верховної 

Ради України від 11.12.2014 № 26 V III, повідомляється, що у 2015 році припиняється дія на 

території України стандартів прийнятих до 1992 року. У переліку нормативних документів, 

які діють на території Україні та визначають вимоги до окремих видів пластичних мас, знач-

ну частку займають саме документи, прийняті до 1992 року, що обумовило потребу у пере-

хідному періоді дії стандартів на території України. 

Серед нових прийнятих нормативних документів в Україні слід вказати лише ДСТУ 

2406-94 “Пластмаси, полімери і синтетичні смоли. Хімічні назви. Терміни та визначення”, 

ДСТУ 2437-94 “Вироби із пластмас. Дефекти. Терміни та визначення”. ДСТУ Б В.2.7-8-94 

Плити полістирольні. Технічні умови, ДСТУ Б В.2.7.-151:2008 “Труби поліетиленові для по-

дачі холодної води. Технічні умови”.  

На сьогоднішній день не розроблено стандартів, що визначають вимоги до виробів 

господарського призначення та посуду із пластичних мас.  

При цьому необхідно також зазначити, що окремим завданням буде визначення особ-

ливостей вимог до споживних властивостей виробів із вторинних полімерів та розроблення 

відповідних нормативних документів. 
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“МОДЕРНІЗАЦІЯ” ТОВАРОЗНАВСТВА: ОБ’ЄКТИВНА ПОТРЕБА ТА ВИМУШЕНА 

НЕОБХІДНІСТЬ 
 

Термін “модернізація” має два напрямки тлумачення [1]. Перший: стосовно конкретно 

визначених об’єктів – процес їх зміни (вдосконалення, поліпшення, оновлення, приведення у 

відповідність з новими вимогами і нормами, технічними умовами, показниками якості) з ме-

тою формування сучасних властивостей, які відповідають вимогам часу. Другий: “знеособ-

лений” – надання чому-небудь сучасного вигляду, перероблення чого-небудь на новітній лад, 

пристосування до сучасних поглядів, ідей, потреб. 

Друге визначення, з огляду на його “знеособленість”, цілком може бути застосоване до 

науки як окремої сфери людської професійної діяльності, зокрема, до теоретичного і прак-

тичного товарознавства. З погляду філософії, яка, як відомо, є методологічною базою усіх 

наук, закономірна постановка двох запитань: 1) чи потрібна товарознавству модернізація?  

2) чи модернізація товарознавства є об’єктивною потребою, чи це вимушена необхідність під 

впливом якихось суб’єктивних чинників? 

Відповідь на перше питання, яке напевне є дещо риторичним, очевидна. Оскільки, 

основою товарознавства, як і будь-якої наукової діяльності є, у т. ч., збирання, оновлення та 

критичний аналіз фактів, а також синтез та узагальнення нових знань [1], то зрозуміло, що 
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цей процес має бути еволюційним, максимально динамічним і відповідним до всіх можливих 

новітніх викликів сучасності. Тому “модернізація товарознавства”, на нашу думку, полягає у 

можливості і необхідності розширення його об’єкту і предмету та створенні/розробці на цій 

основі низки інноваційних навчальних дисциплін для ефективної підготовки спеціалістів у 

галузях торгівлі і сфери послуг, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці. 

Щодо об’єктивності потреби модернізації товарознавства, то вона, на наш погляд, 

логічно випливає з особливостей його об’єкту, предмету та методів пізнання. Відомо, що 

об’єктом товарознавчої науки є товар [2], а наші тривалі дослідження дозволяють підтри-

мати думку стосовно того, що “… в контексті розвитку теорії товарознавства доцільно вва-

жати його об’єктом товари у речовій та нематеріальній формі згідно з принципами і прави-

лами дії ринкових механізмів” [3]. Останнє твердження дає підстави для потенційного роз-

ширення об’єкту сучасного товарознавства за рахунок включення до нього: 1) актуальних, з 

ринкового погляду, нематеріальних об’єктів, наприклад, інформації, різних видів енергії;  

2) “нетрадиційних”, новітніх матеріальних об’єктів, які можуть бути ідентифіковані і 

мають для цього необхідні товарні властивості, насамперед, корисність і цінність (наприклад, 

медичні вироби, лікувальні засоби, нерухомість, окремі види зброї) та ін. 

Тому сучасне, себто “модернізоване” практичне товарознавство, просто “приречене” на 

розробку і викладання нових товарознавчих навчальних дисциплін, які повинні чи можуть 

вивчати згадані вище об’єкти. Такі дисципліни, на наш погляд, повинні входити у варіативну 

компоненту навчальних планів для підготовки фахівців товарознавчих спеціальностей чи 

спеціалізацій ОС “Магістр”, оскільки на цьому етапі навчання студент вже може (чи по-

винен) мати розуміння майбутніх сфер своєї професійної діяльності (секторів ринку), які 

пов’язані з означеними об’єктами. Зауважимо однак, що вказаний напрям модернізації част-

ково вже був реалізований нами, зокрема, у навчальній дисципліні “Товарна інформація”, яка 

незрозумілим і скоріш за все, суб’єктивним чином, “зникла” з найновіших навчальних планів 

товарознавчих спеціальностей для підготовки фахівців на вищому освітньому рівні. 

Методологічною базою вдосконалення товарознавства ми також вважаємо специфіку 

його предмету, котрий, як відомо, категорія діалектична [3, 4]. Виходячи з цього, ми теж 

схильні до розширеного трактування дефініції “предмет товарознавства” і розглядаємо її як 

сукупність натуральних, товарних та споживних властивостей речових і нематеріальних 

об’єктів у їх діалектичній єдності та обумовленості, які здатні до задоволення потреб на 

всіх етапах життєвого циклу товару. 

Розширене трактування дає підстави: 1) вважати товарознавчо-комерційну діяльність 

складовою комерційної діяльності, яка спрямована безпосередньо на товари і супутні їм 

торгові послуги; 2) розробляти на цій основі нові навчальні дисципліни, предметом яких 

мають бути чинники формування властивостей і забезпечення потреб споживачів на різних 

етапах життєвого циклу товарів, наприклад: “Особливості технології непродтоварів (окремі 

групи”, “Фальсифікація непродовольчих товарів”, “Технологія маркірування і маркування 

непродовольчих товарів”, “Ідентифікація товарів / Товарна ідентифікація” (дисципліна вже 

розроблена, викладалася раніше і також чомусь вилучена з навчальних планів) та інші. 

Щодо методів пізнання, то даний напрям модернізації товарознавчої науки, на наш 

погляд, на даний час найбільш реалізований, оскільки в навчальних планах підготовки 

фахівців різних ОС вже є відповідні дисципліни, наприклад: “Основи наукових досліджень”, 

“Методологія і організація наукових досліджень”, “Методи контролю якості та безпечності 

виробів” та інші, хоча мінливі вимоги сучасного ринку праці можуть і повинні спонукати до 

вдосконалення їх переліку і/чи змісту. 

Вимушена необхідність у терміновій модернізації товарознавства викликана, на наш 

погляд, виключно суб’єктивною причиною – волюнтаристською необґрунтованою “заміною” 

напряму підготовки “Товарознавство і торговельне підприємництво” на рівні бакалавра і 

відповідних спеціальностей магістратури – на нову спеціальність “Підприємництво, торгівля 

і біржова діяльність”. Ця заміна, попри її гучно декларовану “ринкову прогресивність”, 
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матиме щонайменше 4 негативні наслідки: 1) “блискавичне” відкриття зазначеної спеціаль-

ності у непрофільних ВНЗ (характерний приклад, у Львівському НУ ветеринарної медицини 

та біотехнологій); 2) залучення до навчального процесу фахівців, освітній і науковий профіль 

яких “далекий” від торговельної теорії і практики; 3) вилучення з навчальних планів низки 

дисциплін товарознавчого, а також, як це не дивно, комерційного спрямування, що логічно 

викликає скорочення педагогічного навантаження; 4) суттєве зниження рівня якості під-

готовки торговельних працівників для цивілізованого ринку товарів та його конкуренто-

спроможності на цьому ринку за рахунок штучного “віддалення” від об’єкту і предмету 

діяльності. 

“Оперативним” реагуванням на ці “виклики”, може і має бути оновлення “класичних” і 

переорієнтація новітніх товарознавчих дисциплін з метою їх викладання і на суміжних 

спеціальностях (сфера послуг, туризм, технології виробництва товарів), і на спеціальностях 

економічного та правничого профілю: “Товарознавство для економістів”, “Інформаційне за-

безпечення товарів”, “Технічне регулювання товарів” (для правників), навчальні дисципліни 

з технології виробництва товарів окремих товарних груп та ін. Так, дисципліна “Комерційне 

товарознавство” була розроблена нами спеціально для студентів спеціальності “Економіка 

підприємств” і може пропонуватися для підготовки фахівців інших економічних напрямів та 

спеціалізацій. Зауважимо, що вказані назви навчальних дисциплін – робочі, і тому можуть 

коригуватись після розробки відповідних НМКД, дистанційних курсів, робочих програм 

тощо. 

Як висновок, вважаємо доцільним виокремлення 3-х змістових напрямів модернізації 

товарознавчої науки, як з погляду об’єктивної потреби, так і вимушеної необхідності тому, 

не претендуючи на довершеність і остаточність формулювань, пропонуємо пілотні (робочі) 

назви цих напрямів: інформатизація, комерціалізація і технологізація товарознавства. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ДИЗАЙНУ ТКАНИН 

 

Сучасний світ технологій моди вимагає швидкої зміни асортименту тканин, що в свою 

чергу сприяє розвитку виробництва текстилю високого рівня якості. Найбільш активно роз-

робки проводяться в сфері зміни художнього оформлення тканин, що відповідає вимогам 

сучасного ритму життя та потребам суспільства. Соціальна природа людини спонукає до 
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декорування тканин, як до одного з самих доступних та привабливих методів самовира-

ження.  

Створення сучасного затребуваного асортименту тканин неможливо без комплексного 

наукового підходу до їх проектування, що вимагає об’єднання знань з основ кольоро-

знавства, технологій виготовлення і дизайну пряжі зі знаннями закономірностей організації 

структури тканин та технологій комп’ютерного моделювання (САПР тканин). Тільки такий 

підхід до розвитку методології проектування дозволить мобільно реагувати на постійні зміни 

споживчого ринку текстилю.  

Аналізуючи наукові дослідження в галузі проектування дизайну тканин можна від-

значити, що останнім часом цей напрямок текстильних технологій швидко розвивається. Він 

представлений великою кількістю традиційних і нових методів художнього оформлення 

тканин, які можна розділити на дві основні групи: художньо-колористичне оформлення 

тканин в опоряджувальному виробництві та створення дизайну тканин в процесі їх ткацтва 

технологічними засобами [1]. 

Оформлення тканин засобами опоряджувального виробництва базується в основному 

на класичних технологіях кольорування та на нетрадиційних методах художньо-колорис-

тичного оформлення готових тканин. Саме колір створює поверхневе та просторове сприй-

няття малюнка на тканині, емоційно впливає на людину, що у значній мірі зумовлює призна-

чення тканини. Але треба враховувати, що при обробці вже готової тканини особливості її 

фактури і рельєфу можуть порушити бажаний ефект кольору в комбінації з ткацьким пере-

плетенням. В результаті тканина не відповідає вимогам замовника, або не є конкуренто-

спроможною за ціною, якістю або оригінальністю структури. Тому спеціалісту ще на стадії 

проектування тканини бажано враховувати можливі зміни структури волокон та будови 

тканини після обробки, що часто є важким завданням, для чого необхідно підбирати або 

створювати певну структуру тканини, яка буде підкреслювати переваги або скривати її недо-

ліки. Для вирішення цього питання необхідно володіти методами проектування дизайну тка-

нин за допомогою технологічних засобів. 

Відомо, що ткацький дизайн – це принципово інше направлення в оформленні тканин, 

головною метою якого є створення видимої будови поверхні тканини, тобто фактури, за ра-

хунок комбінації різноманітних за товщиною і кольором ниток з їх кількістю і перепле-

тенням. Естетичний вплив фактури тканини на людину має також велике значення, як і 

колір, і є істотним елементом їхньої краси. Зараз фактурні тканини набувають все більш ши-

рокого розповсюдження, тому їх проектування і виготовлення може забезпечити ріст при-

бутку ткацького підприємства. 

При проектуванні дизайну тканин технологічними засобами використовують різні 

методи, які базуються як на простих залежностях впливу товщини ниток на рельєф тканини, 

так і на складних закономірностях гармонійного поєднання особливостей переплетення з 

кольором і структурою ниток [2]. В результаті на поверхні тканини можна отримати різні 

кольорові і рельєфні ефекти [3]. Також існують специфічні методи проектування дизайну 

тканин: метод проектування за заданим порядком фази будови тканини; метод проектування 

тканини з тіньовим переходом фасонних утокових ниток; метод проектування за заданим 

рельєфом лицьової поверхні; метод проектування за заданою кількістю реміз і видом про-

борки основних ниток в ремізи; метод проектування з використанням граничного порядку 

фази будови тканини в максимальному перекритті рапорту та інші. При цьому при викорис-

танні будь-якого методу проектування необхідно враховувати особливості будови і власти-

вості волокон, з яких виготовлені нитки, їх взаємозв’язок, а також бажано враховувати пара-

метри технологічного процесу виготовлення тканин. Знання властивостей волокон допоможе 

знайти найкращий з можливих варіантів, а розуміння ролі технологічних параметрів про-

цесів забезпечить досягнення цілей проектування.  
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Таким чином, аналіз методів проектування дизайну тканин технологічними засобами 

дозволив систематизувати дану інформацію і віднести ці методи до чотирьох основних груп 

в залежності від наступних факторів: 

- вид переплетення тканини; 

- властивості пряжі; 

- чергування ниток різного кольору 

- технологія ткацтва. 

Вивчення впливу даних факторів на дизайн тканин дозволить урізноманітнити асорти-

мент тканин, створити невеликі, але гнучкі та мобільні в керівництві виробництва, які будуть 

випускати текстильну продукцію відповідно до вимог швидкоплинної моди. Упорядковуючи 

методи проектування дизайну тканин в залежності від даних чотирьох факторів з метою 

розробки рекомендацій при прийнятті рішень щодо їх використання, виникає необхідність в 

створенні класифікації методів проектування дизайну тканин, що є задачею наступних 

досліджень.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ М’ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Під час оцінювання властивостей текстильних матеріалів органолептичними методами 

потрібна якомога точніша конкретизація у формулюванні всіх можливих відчуттів особли-

востей зовнішнього вигляду, форми, кольору та інших показників, характерних для текстиль-

ного матеріалу. Відомо, що певна кількість застосовуваних нами у побуті загальноприйнятих 

та зрозумілих понять і характеристик можуть набувати різного значення залежно від галузі 

використання. Таким, на сьогодні є визначення властивості м’якості текстильного матеріалу. 

Текстильні об’єкти (зокрема, тканини та трикотажні полотна, виготовлені з текстильних 

матеріалів) у широких межах сприйняття можуть бути класифіковані на дві групи за від-

чуттям їх сприйняття – “приємні” і “неприємні”. Основним чинником споживацької переваги 

часто є сенсорне сприйняття матеріалу. Переваги також базуються на ергономічності об’єк-

тів, на тривалості їхніх властивостей і на поєднанні різних окремих властивостей. При цьому, 

поняття “туше” (гриф) може бути поділене на декілька підпонять – м’якість, гладкість, 

зминальність, теплоємність, об’ємність. 

Спроба обґрунтування можливості визначення розмірних характеристик фізичних 

властивостей для тактильного оцінювання текстильних матеріалів була розглянута у роботах 

Защепкіна Н. М., Кретович В. Л., Мередит Р. та ін. [1]. Також [2] була запропонована прин-

ципово нова система об’єктивного оцінювання тактильних відчуттів (KES-F (Kawabata 

evaluation system – Fabrics)), яка характеризується достатньою комплексністю, але є 
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економічно недостатньо ефективною. Вона складається з кількох різних інструментів оціню-

вання: розтяжності та розривності (KES-F1), жорсткості (KES-F2), пружності (KES-F3), 

показників поверхні (KES-F4) тощо. На думку авторів, оцінювані параметри та їх значення 

нормалізовані і корелюють із суб’єктивною тактильною оцінкою. З цих кореляцій для кож-

ного тактильного оцінювання розроблялося рівняння трансформації, яке дає первинну так-

тильну оцінку за шкалою у межах від 0 до 10. З цих первинних оцінок вираховувалася загальна 

тактильна оцінювання із ранжуванням від 0 (незадовільно) до 5 (відмінно). При цьому, для 

кожного виду текстильного матеріалу повинні бути розроблені індивідуальні кореляції, 

наприклад, міцність на розривання і м’якість. 

Компанія Emtec (Німеччина) використовує для оцінювання споживних властивостей 

матеріалів, а також для оцінювання динамічного розтягування, їх м’якості та інших дотичних 

параметрів TSA (Tissue Softness Analyzer) – аналізатори м’якості тиссью, який, в тому числі, 

дає можливість оцінити характеристики “туше” матеріалів. Визначення м’якості, еластич-

ності і здатності до стискання тиссью тканини відбувається так само, як і визначення опору 

під час продавлювання матеріалів кулькою. Розробники вважають, що м’якість є основним 

якісним показником тиccью для тканих і нетканих матеріалів, разом з міцністю. При цьому її 

можна характеризувати за допомогою показників гладкості, жорсткості і “зминання” текс-

тильних матеріалів, а також під час виробництва та переробки тканих та нетканих матеріалів, 

а також паперу, оскільки здатність всмоктувати вологу, м’якість та “пухкість” формують 

властивості паперу санітарно-технічного призначення. 

Аналізатор м’якості тиссью одночасно враховує вплив всіх показників на м’якість. На 

додаток, є можливість вимірювати еластичність, стискання і опір продавлюванню кулькою. 

Параметри для цих значень автоматично обраховується за допомогою засобів програмного 

забезпечення та автоматичної процедури вимірювань. На думку виробника, прилад показує 

дуже щільний взаємозв’язок між отриманими результатами та тактильним сприйняттям 

матеріалу під час органолептичного оцінювання із високою відтворюваністю результатів. 

Принцип дії приладу оснований на вимірюванні вібрації досліджуваного взірця і подальшої 

побудови частотного спектру шумів. При цьому змінні фактори, від яких залежать кількісні 

значення отриманих показників, поділяють на дві групи: 1) ті, що визначають якість вихід-

ного волокнистого матеріалу; 2) ті, що визначаються технологічним процесом виготовлення 

матеріалу (для паперу санітарно-технічного призначення – ступінь помелу, режим пресу-

вання, процес відливання, сушіння та подальшої оброблення). 

Закордонними вченими [3] проведені дослідження розрахунків багатошарових конст-

рукцій з різноманітних матеріалів у пружній області, для проведення яких, потрібно задавати 

кількість шарів та їх властивості. Під час розрахунку деформованого стану матеріалів мето-

дом скінченних елементів побудова матриці жорсткості, на думку авторів, дозволяє абстра-

гуватися від багатошаровості та перейти до розрахунку умовно цілісної конструкції. Проте, 

кожний розрахунковий комплекс має свої обмеження на кількість шарів в конструктивному 

елементі, що є досить суттєвим недоліком. Крім того, процедура ідентифікації властивостей 

кожного окремого шару досить трудомістка.  

Подібний варіант вимірювального пристрою, запропонований і авторами [4]. Однак, 

основний акцент під час вимірювань робиться на параметрах значень показника жорсткості 

текстильного матеріалу. Оцінюється “пасивна” жорсткість матеріалу без визначення впливу 

інших чинників на показники жорсткості. У задекларованому винаході деформування 

матеріалу здійснюється двохосьовим деформуванням його зрізу, що не дозволяє оцінити сту-

пінь деформування матеріалу у навколо деформованій зоні при одноосьовому стисненні 

матеріалу для таких виробів, як штори, гардини, завіси, портьєри. 

Таким чином, успішне вирішення проблеми об’єктивного оцінювання значень показ-

ника м’якості текстильних матеріалів дасть не лише можливості для забезпечення якості під 

час виробництва, але також зможе дати відповіді на питання споживачів щодо якості та 

комфортності обраних матеріалів (наприклад, м’якість подушок, комфортність білизни).  
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Тобто, підтверджується твердження, що м’якість текстильних матеріалів не є резуль-

татом чітко визначеного одиничного сенсорного відчуття і тому для її вимірювання та обчис-

лення потрібне використання більш деталізованого опису та розділення чинників форму-

вання м’якості, наприклад, на безпосередньо м’якість тіла текстильного матеріалу та м’якість 

його поверхні. При цьому вважають, що її не можна визначити однозначно, і в загальному 

випадку поняття м’якості матеріалу об’єднує комплекс властивостей органолептичних та 

пружнопластичності. М’якість характеризують пружнодеформаційні показники, такі як 

пружність, пластичність, розтяжність, гнучкість, а також пухкість і стан поверхні матеріалу, 

тобто його рельєф, коефіцієнт тертя тощо. Певне співвідношення цих параметрів, на думку 

авторів, характеризує показник найвищої м’якості. Більшість текстильних матеріалів повин-

на володіти і певними значеннями пружності, тобто здатністю повертатися в первинний стан 

(недеформований) після зняття зовнішнього навантаження. 
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СУЧАСНИЙ РИНОК ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 

Сьогодні захисні покриття широко використовуються в різних галузях для підвищення 

довговічності матеріалів за рахунок надання їм водовідштовхуючих властивостей, термо-, 

морозо- і світлостійкості. Такі речовини умовно можна поділити за ступенем їх розчинності 

у воді, органічних полярних і неполярних розчинниках, і технологічними особливостями 

виробництва. 

Сучасний асортимент захисних покриттів представлений силіцій-органічними матеріа-

лами і покриттями на їх основі визначаються певними чинниками, а саме: хімічною приро-

дою і будовою полімерів, наявністю пігментів і наповнювачів, присутністю модифікуючих 

додатків, технологічним процесом нанесення і режимом сушки, якістю поверхні яка покри-

вається. 

Матеріали, що використовуються для покращення експлуатаційних властивостей бу-

дівельних керамічних матеріалів умовно поділяють на відповідні групи: 

1. Водорозчинні сполуки на основі метил-етилсиліконатів натрію і калію. До них 

можна віднести: AQUAFIN-F (SCHOMBURG, Німеччина); ALDA-KIESOL (Німеччина); 

ADEXIN-HS (DETTER MANN, Німеччина); WAKER BS 15, WAKER BS 20, (Німеччина); 

RHODORSIL SILICONATE 51 Т (RHODIA. Франція ); AHYDROS1L-К, AHYDROSIL-КТ/К 

(SIP, Польща); ГКЖ-10, ГКЖ-11 К, ГКЖ-94 (Кремнійполімер, Україна). 
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2. Препарати на основі водних емульсій олігомерів чи полімерів силоксанів та силанів. 

Наприклад. AQUFIN-FS (SCHOMBURG, Німеччина); ADEXIN-HS 2, DIETEROL-SLF ( 

DIETERMANN, Німеччина); WAKER BS 43, WAKER BS 46, WAKER SMK 550 (WAKER. 

Німеччина); RHODORSIL EMULSION 879, RHODORSIL H 68 (RHODIA. ФРАНЦІЯ); 

SARS1L ME-25 (SIP, ПОЛЬЩА); емульсії на основі 136-41 (колишня ГКЖ-94) і 136-157 М 

(колишня ГКЖ-94 М) (Кремнійполімер, Україна). Препарати цього типу отримують емульгу-

ванням силоксанів та силіконів у воді. Вони є досить стійкими при зберіганні і за необ-

хідності доводяться до потрібних концентрацій для використання розбавленням водою, де-

котрі з них частково містять органічні розчинники. 

3. Препарати на основі розчинників силоксанових та силанових олігомерів чи поліме-

рів в органічних розчинниках. Як приклади можна навести: DIETEROL-S (DIETERMANN, 

Німеччина); WAKER BS 28, WAKER 090 L (WAKER, Німеччина); RHODORSIL Н 224, 

RHODORSIL Н 240, RHODORSIL Н 4518 (RHODIA. ФРАНЦІЯ); IZOMUR (ZOOB. ПОЛЬЩА); 

SARSIL H-14/2, SARSIL Н-14/R. SARSIL Н-15 (SIP, ПОЛЬЩА); органічні розчини 136-41 і 

136-157 М. розчини кремнійорганічних лаків марки КО (Кремнійполімер, Україна). Пре-

парати цього типу одержують розчиненням в уайт-спириті, толуолі, їх суміші з етиловим 

спиртом чи іншими полярними розчинниками силоксанових та силіконових олігомерів чи 

смол, вони стійкі при зберіганні і за необхідності доводяться до потрібних концентрацій для 

використання розбавленням органічними розчинниками. 

4. До окремої групи можна віднести препарати, які виробляються у вигляді суміші 

кремнійорганічних речовин без розчинників, наприклад, силоксанів з силанами, але при без-

посередньому використанні, переважно, розбавляються до необхідної концентрації розчин-

никами. До них належать: WAKER 280, WAKER 290, WAKER BS 44 (WAKER, Німеччина); 

ЕТС-32, ЕТС-40 (Кремнійполімер, Україна). 

5. Багато з цих препаратів можна виділити в групу рекомендованих для поверхневої 

обробки керамічних стінових матеріалів, бетонів, тиньків для надання їм водо відштов-

хуючих властивостей. Це є, наприклад, AIDA-KIESOL, DIETEROL-S, DIETEROL-SLF, 

RHODORSIL Н 240, RHODORSIL Н 4518, ANYDROSIL-K, ANYDROSIL-KT/K, SARSIL 

МЕ-25, SARSIL H-14/2, SARSIL H-14/R SARSIL Н-15, ГКЖ-10, ГКЖ-11 та відповідно водні 

емульсії 136-41 та 146-157 М. Більшість з них також можна застосовувати як добавки, що 

покращують властивості будівельних матеріалів. 

Другу групу щодо застосування утворюють препарати, рекомендовані для зменшення 

капілярної вологоємності стін, фундаментів та опор шляхом їх ін’єкції у висвердленні за 

спеціальним методом отвори, що дає змогу відновлювати гідроізоляцію, насамперед, гори-

зонтальну в старих будівлях. Це  AQUAFIN-F, AQUAFIN-FS AIDA-KIESOL, RHODORSIL 

SILICONATE 51 Т, ADEXIN-HS 2, WAKER BS 15, WAKER SMK 550, WAKER 090 L, 

IZOMUR. На жаль, жоден з силіційоганічних препаратів, які виготовляються в Україні, не 

належить до цієї групи за таким рекомендованим застосуванням. 

Переваги водорозчинних препаратів при ін’єкції полягають в тому, що як справжні 

водні розчини вони легко затікають чи закачуються під тиском у капіляри навіть при досить 

високій вологості стін чи фундаментів (більше 6-8%), надають їм гідрофобні властивості та 

взаємодіють із солями з утворенням нерозчинних сполук, які закривають переріз капілярів. 

Недоліком таких препаратів є здатність розсіюватися в масиві через капілярний тиск при 

високій насиченості водою стін та фундаментів, а також досить тривалий час (до 6 місяців і 

більше), необхідний для повного реагування із солями та вуглекислотою для утворення 

водонерозчинних сполук. Ефективність таких препаратів для поверхневої гідрофобізації 

керамічних будівельних матеріалів відома давно. Вона полягає в їх здатності зв’язуватися з 

поверхнею матеріалів з орієнтацією в напрямі від неї вуглеводневих радикалів. 

Застосування традиційних вітчизняних препаратів (ГКЖ-10,11,94, силіційорганічних моно-

мерів і деяких полімерів, силанів) в якості поверхневих гідрофобізаторів силікатних матеріалів 

вивчено на достатньому рівні. Однак залишається широка гамма силіційорганічних сполук 
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(силіційорганічні полімери), роль яких на процеси довговічності силікатних матеріалів вивчена 

недостатньо. 

При гідрофобізації природних кам’яних облицювальних матеріалів із вапняку, вапняку-

черепашника, туфів, андезитів ефективно застосовувати 1,5-5% розчини ГКЖ-10, ГКЖ-І1 К, 

ГКЖ-11, які можна наносити методом розпилення, занурювання в розчин на 1 хвилину чи 

пензлем в 1-3 шари. Витрати розчину становлять 200-300 г н квадратний метр обробки. 

Водопоглинання знижується в 15-25 разів, а морозостійкість підвищується у 5-6 разів. 

Повторну гідрофобізацію необхідно проводити через 10-15 років. Водні емульсії і розчини 

136-41 і 136-157 М не варто застосовувати для вапняків і вапняку-черепашника, оскільки 

вони сприяють їх забрудненню. 

Гідрофобізація будівельних керамічних матеріалів захисними покриттями, які на 

вітчизняному ринку представлені переважно силіційорганічними лаками іноземних виробників 

понижує водопоглинання на 25-35% за рахунок ізоляції поверхневих пор, та утворення захисної 

плівки, що суттєво впливає на їх довговічність. 
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ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ ТОВАРОЗНАВСТВА 

 

Сфера послуг починає відігравати все більшу роль в економіці України. Традиційно в 

Україні була добре розвинена промисловість, за рахунок якої і забезпечувався в основному 

ВВП країни. Галузі сфери послуг розглядалися як невиробничі, а результати їхньої діяль-

ності не враховувалися в сукупному суспільному продукті та національному доході країни. 

Більшість галузей сфери послуг фінансувалося з держбюджету, причому за залишковим 

принципом [1]. 

На сьогоднішній день в економіці розвинених країн частка послуг у ВВП перевищує 

70% і має тенденцію до подальшого збільшення. Отже, на сьогодні сфера послуг у світі – це 

одна з найдинамічніших і найбільших ринків, основним чинником успіху на якому є 

злагоджена та ефективна робота підприємств сфери послуг та існуючий попит серед клієнтів. 

Для підтримки розвитку сфери послуг необхідним є вирішення комплексу складних 

завдань [2]: 

1) формування сприятливих умов для підприємницької діяльності у секторі послуг, 

створення економічного та правового середовища, яке б забезпечувало стимулювання діло-

вої активності населення (закріплення правових гарантій, які забезпечують свободу, захист 

та підтримку приватного бізнесу та недержавних форм підприємництва; врахування думки 

підприємницьких кіл при підготовці та прийнятті законодавчих актів та постанов; форму-

вання ринкової інфраструктури, яка забезпечуватиме підприємницьку діяльність);  
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2) створення реальних можливостей кожному підприємству для початку самостійної 

підприємницької діяльності у сфері послуг, доступу до виробничих, матеріально-технічних 

та фінансових ресурсів (спрощення порядку реєстрації підприємств сфери послуг; подаль-

ший розвиток комерційної системи інформаційного забезпечення підприємницької діяль-

ності);  

3) кадрового забезпечення розвитку підприємницької діяльності у сфері послуг (фор-

мування мережі бізнес-шкіл, навчально-ділових центрів на їхній базі; створення та органі-

зація діяльності Ради по соціальній адаптації та підготовці кадрів для сфери послуг; органі-

зація вивчення та використання досвіду діяльності чинних структур підтримки підприєм-

ництва у інших регіонах; розробка плану заходів з надання державної підтримки молодіж-

ного підприємництва у сфері послуг);  

4) здійснення заходів у галузі інвестиційної політики, направлених на підтримку 

підприємництва у сфері послуг регіону (раціональний перерозподіл інвестиційних ресурсів 

регіону, враховуючи пріоритетність розвитку сектора послуг; відтворення та розвиток сфери 

колективного підприємництва та взаємодопомоги: виробничих, позичково-ощадних, ощадно-

збутових та ін. товариств). 

Підприємства, що надають послуги, вирізняються великою різноманітністю, але від-

різняються від постачальників товарів своїм цільовим ринком, формою організації торгівлі 

та способом підтримання конкурентоспроможності. Поняття “послуга” нараховує десятки 

трактувань. Аналізуючи їх, можна виділити два основні підходи до визначення послуги: 

1) “послуга” як дія, що приносить користь, допомогу іншому;   

2) “послуга” як продукт (результат) діяльності сервісного підприємства. 

Досі остаточно не дана відповідь на питання – надання послуг є продуктивною чи 

непродуктивною працею. Якщо послуга – це результат корисної діяльності, що змінює стан 

особи або товару, то в умовах ринкової економіки цей результат, безумовно, є товаром, він 

має і цінову вартість, і корисність. Але це товар специфічний, що має низку характеристик, 

які відрізняють послуги від товарів матеріальних.  

Невизначеність послуги як об’єкта товарознавства спричиняє плутанину в нормативних 

документах, гальмує цивілізований розвиток ринку послуг в Україні, якісне регулювання 

ринку послуг з боку держави, закладає значний дисбаланс у договірних відносинах при на-

данні послуг, порушуючи права споживача. 

У ринкових умовах змінюються поняття про об’єкти товарознавства. Об’єктами дос-

ліджень у товарознавстві стають не тільки звичайні товари народного споживання, але й усі 

матеріальні та нематеріальні цінності, які є об’єктами купівлі-продажу, а саме: 

1) продовольчі та непродовольчі товари народного споживання;  

2) обладнання, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, енергоносії, які раніше 

відносилися до категорії засобів виробництва та ресурсів і розподілялись у господарства 

через державні органи матеріально-технічного постачання;  

3) земля, її надра;  

4) цінні папери;  

5) рухоме та нерухоме майно фізичних та юридичних осіб, яке утворює вторинний 

ринок цього майна;  

6) ідеї;  

7) послуги. 

Для країн пострадянського простору послуга як категорія ринкових відносин є новим 

незвичним об’єктом товарознавства. Незвичність послуг полягає в тому, що вони є 

процесами, а не матеріальними об’єктами і не підпадають під традиційне визначення товару. 

Послуга є, в переважній більшості випадків, нематеріальною продукцією, процесом і 

право власності на послугу при її продажу у споживача (покупця) не виникає. Право влас-

ності може виникнути на результат надання послуги, але не завжди. Суттєвою характе-

ристикою послуги є економічна цінність, що робить її об’єктом комерційної діяльності, 
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предметом торгівлі і об’єктом купівлі-продажу. З огляду на це, трактують її суть таким 

чином: якщо послуга є об’єктом купівлі-продажу, то вона є товаром, що на сьогодні іноді 

ставиться під сумнів [3]. 

У науковій літературі, у нормативних документах, у повсякденному житті послуга як 

об’єкт купівлі-продажу протиставляється товару. Зокрема Законом України від 15.01.2015 р 

№ 124-VIII “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” встановлено, що послуга – це 

результат економічної діяльності, яка не створює товар, але продається та купується під час 

торговельних операцій. 

На жаль, на сучасному етапі чинні нормативні документи, у першу чергу, стандарти та 

нормативи, які визначають порядок надання послуг, не враховують відмінності послуг і 

залишають значні шпаринки для зловживань надавачами послуг. 

Таким чином, послугу як об’єкт комерційної діяльності характеризують наступні 

особливості:  

- на відміну від товарів народного споживання послуги виробляються і споживаються 

переважно одночасно і не підлягають зберіганню;  

- торгівля послугами взаємопов’язана з торгівлею товарами народного споживання і 

суттєво впливає на неї;  

- ринок послуг більш захищений державою від іноземної конкуренції, порівняно з 

сировинним ринком, ринком товарів народного споживання та ін.;  

- не всі послуги, на відміну від інших об’єктів комерційної діяльності, придатні до 

широкого залучення в міжнародний господарський обіг. 
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ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНИН НА ЇХ БІОЛОГІЧНУ 

АКТИВНІСТЬ 

 

Біологічно активні текстильні матеріали більше як півстоліття активно використо-

вуються в багатьох країнах світу. Доцільність їх як товару, майже першої необхідності, 

підтверджена даними експертів комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я. В Україні 

актуальній проблемі виробництва і оцінювання текстильних матеріалів з біоцид ними влас-

тивостям присвячено праці провідних науковців в галузі текстилю [1], питання пов’язані з 

розробкою способів антимікробної обробки волокон висвітлені в сучасній науково-технічній 

літературі в публікаціях А. В. Добровольскої, В. І. Власенко, І. С. Галика, Н. В. Кругленко, 

М. Є. Рацук, Б. Д. Семака, Н. П. Супрун і ін. Але на сьогодні в Україні, розвиток досліджень 

з виробництва випереджає наукові дослідження в області розробки нормативних документів 

і методів оцінки безпеки та експертизи якості текстильних матеріалів. Тому, експертні та  

товарознавчі дослідження біологічно активних текстильних матеріалів з врахуванням  
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комплексу їх характеристик представляється актуальним завданням, рішення якого направ-

лено на забезпечення здоров’я та благополуччя людини.  

Серед усієї різноманітності антисептиків практичне застосування для антимікробної 

обробки текстильних матеріалів, на теперішній час, мають лише обмежене число препаратів. 

Препарат хлоргексидин, який використовувався для надання текстильним матеріалам біо-

логічної активності відноситься до перспективних препаратів фармацевтичної групи [2]. З 

метою підвищення ефективності антимікробної обробки та для міцності фіксації антимік-

робного препарату на волокні здійснювалась додаткова обробка 3%-ими водними розчинами 

солей: ZnCl2, CuSO4, Mg(NO3)2, Al2(SO4)3. Можна припустити, що катіон металу виступає в 

ролі своєрідного містка між антимікробним препаратом та волокном [3]. 

Визначення впливу структурних характеристик тканин на їх біологічну активність 

здійснювали на зразках переплетень: полотно, саржа 1/3, сатин 5/2. 

Схеми переплетень вказано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схеми переплетень досліджуваної тканини 

 

Біологічна активність надавалась зразкам за наступними технологіческими парамет-

рами: концентрація хлоргексидину  0,3 г/л, температура обробки  20 0 С, тривалість об-

робки  15 хв., концентрація CuSO4 в розчині  3 г/л, температура обробки 100 ± 2 0 С, трива-

лість обробки 5 хв. 

Результати визначення біологічної активності зразків за даними мікробіологічних дос-

ліджень, проведених у Вінницькому медичному національному університеті ім. М. І. Пиро-

гова на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, з використанням в якості тест-куль-

тур наступних патогенних мікроорганізмів: Staphylococcus aureus ANCC 25923 (F-49), 

Escherichia coli M-17, Bacillus subtilis 7241 ATCC 6633 (бактерії), гриби роду Candida albicans 

CCM 885, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Оцінка впливу структурних характеристик тканин на біологічну активністі 

зразків, оброблених по технології на основі хлоргексидину 

 

Переплетення Щільне середовище 

S.aureus E.coli B.subtilis C.albicans  

Полотно 5 4 5 4 

Саржа 1/3 3 3 4 4 

Сатин 5/2 4 3 4 4 

  

З отриманих результатів встановлено, що обробка розчином надає вовняним тканинам 

всіх досліджуваних переплетень достатньо високі антимікробні властивості по відношенню 

до більшості грам позитивних і грам негативних аеробних і анаеробних бактерій. 
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На підставі аналізу впливу структурних характеристик тканин на біологічну актив- 

ність можна зробити висновок, що найбільш високу біологічну активність мають зразки 

полотняного переплетення, тобто міграція антимікробного препарату з тканини полотняного 

переплетення більш активна. 

Таким чином, показано, що на даний час, коли асортимент текстильних товарів від-

різняється великою різноманітністю, що досягається шляхом використання різних структур і 

нових обробок, активність фахівців і науковців текстильного товарознавчого профілю повин-

на бути направлена на комплексну оцінку текстильних матеріалів різного цільового призна-

чення з вдосконаленням норм, критерії і методів її оцінювання.    
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИЗНАЧЕННЯ 

ТОВАРОЗНАВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЧОРНОГО 

КОЛЬОРУ 

 

Товарознавча характеристика текстильних матеріалів відрізняється повнотою спожив-

чих властивостей, серед яких важливе місце мають якісні характеристики. До останнього 

часу серед усіх груп споживчих властивостей при виборі покупцями текстильних матеріалів 

домінували естетичні властивості. Опитування покупців, проведене в ряді великих 

магазинів, показало, що близько 50% респондентів віддавали перевагу придбаним товарам 

тому, що довіряли їх якості, а особливо безпеці. Вони були готові відмовитися від придбання 

товару необхідного виду або найменування, прийнятної ціни, якщо не були впевнені в його 

безпеці.  

Таким чином, якісна характеристика товарів, яка передбачає на теперішній час і 

безпеку і екологічність має вирішальне значення для споживчих переваг. Порушення вста-

новлених обов’язкових вимог щодо безпеки і екологічності призводить до того, що всі інші 

характеристики товару втрачають для споживача сенс навіть в разі, якщо вони є бажаними. 

Наслідок цього  відмова споживача від покупки або споживання небезпечних товарів.  

На глибоке переконання провідних вчених України, сучасна товарознавча наука перш 

за все повинна сформулювати та обґрунтувати своє бачення вимог до властивостей текс-

тильних матеріалів і виробів і більш активну участь фахівці і науковці товарознавчого про-

філю повинні брати в розробленні критеріїв і методів оцінювання текстильних виробів [1, 2]. 

На сьогодні, в умовах необхідності оцінки конкурентоспроможності текстильної про-

дукції, особливу значимість мають об’єктивні властивості, надані тканинам в процесі коло-

ристичного оформлення, які є носіями естетичної цінності матеріалів в рівновазі з їх еколо-

гічною безпечністю і гігієнічністю.  

http://www.iacmac.ru/cmac/pdf/cmac.2013.t15.n4.p279.pdf
http://www.iacmac.ru/cmac/pdf/cmac.2013.t15.n4.p279.pdf
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Особливе значення в художньо-колористичному оформленні текстильних матеріалів 

належить чорному кольору. Насичені хроматичні кольори виграють в поєднанні з глибоким 

чорним, теплі кольори добре поєднуються з сірим і чорним. Крім цього, чорний колір 

незамінний для графічного окреслення мотивів малюнка, тому як досконалість виробничого 

виконання характеризується чіткістю виконання контурів малюнка. Слід зазначити, що в 

сучасних умовах виробники текстильної продукції отримують колір на текстильних мате-

ріалах барвниками чорних марок різних фірм виробників. В таких умовах актуальним є виз-

начення товарознавчих характеристик текстильних матеріалів, які кольоровані активними 

барвниками різних виробників.  

На кафедрі експертизи, технології і дизайну текстилю Херсонського національного тех-

нічного університету виконано наукові дослідження з особливостей  експертизи текстильних 

матеріалів, які кольоровані активними барвниками чорних марок і визначено, що особли-

вістю забарвлень чорного кольору є те, що значення загальної колірної відмінності ΔЕ до 2,5 

одиниць мають візуально нерозрізнені зразки, тобто технологи, експерти і товаро-знавці 

мають брати до уваги граничне значення величини ΔЕ=2,5 [3]. Названий критерій оцінюван-

ня має важливе значення з позиції ідентифікації текстильного матеріалу під заданий еталон і 

оцінки такого показника якості як рівномірність забарвлення. З позиції оцінки естетичних і 

гігієнічних властивостей доцільно було дослідити комплекс спектральних характеристик 

кольору текстильних матеріалів і стійкість забарвлень до фізико-хімічних впливів.   

Експертизі підлягали зразки тканини “перкаль”, яку в виробничих умовах було на дру-

ковано активними барвниками чорних марок різних виробників: sumifix black B; drimarene 

black R3B; reacol black BN; ostazin black HRS; cibacrone black GN; bezactive black PN. 

Вимірювання спектра відбиття і розрахунок колориметричних величин здійснювалися за 

допомогою колориметричного комплексу, до складу якого входять спектрофотометр “Spektra 

Scan 5100” ф. Premier Colerscan. Отримані результати (при випромінюванні D-65/10) і розра-

ховані в колірному просторі CIEL*a*b* представлені в табл. 1.  

Таблиця 1  

Фізичні характеристики забарвлень чорного кольору, які отримані активними 

барвниками різних фірм-виробників 

Характеристики 

кольору 

Барвники 

sumifix 

black B  

drimarene 

black R3B 

reacol 

black BN 

ostazin 

black HRS 

cibacrone 

black GN 

bezactive 

black PN 

L* 16,82 18,00 18,12 18,42 18,49 18,68 

a* 1,62 1,43 0,65 -0,22 0,97 0,74 

b* -0,56 -2,47 -1,38 -2,19 1,00 0,77 

C* 1,71 2,85 1,52 2,2 1,40 1,06 

I* 340,91 300,13 295,13 264,18 245,18 246,25 

 

Результати визначення стійкості забарвлень до прання № 3, сухого тертя і поту за ISO 

11641:2012 наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Стійкість забарвлень чорного кольору, які отримані активними барвниками 

різних фірм-виробників 

Стійкість 

забарвлень до  

 Барвники 

sumifix 

black B  

drimarene 

black R3B 

reacol 

black BN 

ostazin 

black HRS 

cibacrone 

black GN 

bezactive 

black PN 

прання №3 5/5/5 5/4/4 5/5/4 4/4/3 5/4/4 5/5/5 

сухого тертя 5/5 5/4 5/4 4/3 5/4 5/4 

поту 5/5 4/4 5/5 4/4 4/4 5/5 

 

Залежно від ступеня стійкості забарвлення тканини поділяють на три групи: звичайне 

забарвлення, стійке забарвлення, особливо стійке забарвлення. 

В результаті роботи можна зробити висновок, шо найбільш високі досліджувані това-

рознавчі характеристики мають тканини, які кольоровані барвником sumifix black B, за-

барвлення має найбільш високу інтенсивність, а стійкість забарвлення можна маркувати як 

“особливо стійке”. Інші досліджувані зразки за товарознавчими характеристиками розподі-

ляються таким чином: bezactive black PN – “забарвлення особливо стійке”, reacol black BN, 

drimarene black R3B, cibacrone black GN  “забарвлення стійке”, ostazin black HRS –  

“забарвлення звичайне”. Таким чином, тканини забарвлені в чорний колір барвниками 

sumifix black B і bezactive black PN мають більш високі товарні властивості. 
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ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ 

ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Геотекстильні матеріали сьогодні широко використовуються в різних галузях промис-

ловості завдяки виконанню низки різноманітних функцій. Основною метою застосування 

геотекстильних матеріалів є, насамперед, забезпечення їх надійного функціонування у склад-

них конструкціях при будівництві, в експлуатації та за наявності технічних чи економічних 

переваг, порівняно з традиційними матеріалами. Залежно від умов застосування, основними 

функціями геотекстильних матеріалів є розділяння, фільтрування, укріплення, захист та 

стабілізація. Так, наприклад, термічно скріплений водопроникний нетканий геотекстиль 

Typar®SF (концерну DuPont) за рахунок однорідності, оптимального поєднання показників 
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пружності та подовження та інших механічних характеристик має відмінні фільтрувальні 

властивості. Він застосовується в дорожньому, ландшафтному та гідротехнічному будівниц-

тві. Typar®SF є ізотропним матеріалом, він стійкий до дії різних хімічних сполук, оскільки в 

процесі його виробництва додають спеціальні стабілізатори, які забезпечують йому високу 

зносостійкість та довговічність. Такі особливості геотекстилю дозволяють йому в конструк-

ціях виконувати функції укріплення, розділяння, фільтрування та захисту. Саме тому цей 

матеріал широко використовується при будівництві дренажних систем, берегозахисних та ін-

ших споруд. Наприклад, при відновленні зруйнованих паводками берегів річок, ґрунтових 

дамб з метою захисту відкосів застосовують кам’яні кріплення, бетонування в композиті з гео-

текстильним фільтром. Високі показники хімічних властивостей та біологічна стійкість гео-

текстилю дозволяє використовувати його в конструкціях підводного бетонування. У ланд-

шафтному дизайні геотекстиль застосовується при спорудженні доріжок і площадок; влашту-

вання дренажних систем; розділяння шарів ґрунтів; при створенні зимових садів тощо. 

Tipptex BS (компанії Bonar Geosyntetics Kft) – нетканий голкопробивний геотекстиль, 

який після механічного, піддається термічному скріпленню з двох сторін або додатковому 

зміцненню гарячим повітрям (Tipptex B). Внаслідок цього, матеріал набуває особливих влас-

тивостей, які включають характеристики термічно та механічно скріплених геотекстилів. 

Геотекстиль TippTex використовується як захисний шар в системі гідроізоляції, забезпе-

чуючи при цьому рівномірний розподіл механічних навантажень грунтів у поперечному та 

поздовжньому напрямах полотна; високі показники розривального навантаження та інших 

фізико-механічних властивостей; стійкість до дії хімічних сполук, УФ-випромінювання та 

інших чинників зовнішнього середовища. Такі властивості дозволяють застосовувати гео-

текстиль при облаштуванні полігонів твердих побутових відходів та очисних споруд, водо-

сховищ, резервуарів, водоканалів та інших гідротехнічних споруджень. До основних функцій 

геотекстильного матеріалу TippTex відносять такі: розділяння різнофракційних сипучих 

зернистих будівельних матеріалів; фільтрування в дренажних конструкціях; укріплення; за-

хист гідро ізолюючих матеріалів від механічного пошкодження.  

Основною функцією тканого геотекстилю Kortex®GT (компанії Bonar) є армування 

(підсилення слабких основ), а додаткові функції включають розподіл різнофракційних мате-

ріалів. Слід зазначити, що ткані високоміцні геотекстилі застосовуються при будівництві 

споруд на слабких основах, тобто такі матеріали виконують лише функцію стабілізації та 

укріплення. Для розділяння, фільтрування та захисту використовуються неткані геотекстилі. 

Тканий геотекстиль Kortex®GT застосовується при армуванні насипу автомобільних доріг та 

залізничних шляхів, злітно-посадочних смуг аеропортів, облаштуванні місць паркування; для 

армування ґрунтів насипів на слабких основах піл виробничими площами, логістичними 

комплексами, торгово-розважальними центрами; для підвищення стійкості відкосів високих 

насипів для запобігання їх руйнування а також підсилення всіх типів слабких основ конст-

рукцій. Перевагами геотекстилю Kortex®GT є те, що він володіє низьким коефіцієнтом пов-

зучості, має високу межу міцності на розривання при низькому відносному видовженні, ви-

соку мікробіологічну стійкість, підходить для армування дрібнозернистих ґрунтів, одночасно 

з функціями підсилення та армування виконує функції розділяння та фільтрування.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО АСОРТИМЕНТУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Формування оптимальної структури асортименту текстильних матеріалів для одягу 

спеціального призначення представляє собою складне завдання, вирішення якого вимагає, 

насамперед, створення чітко скоординованої міжгалузевої програми вивчення та узагальнен-

ня структури вимог споживачів до цих матеріалів; терміни зношування цих виробів; вивчен-

ня можливостей виробництва текстильних матеріалів конкретного цільового призначення; 

створення перспективних програм для проектування та виробництва нових видів одягових 

тканин; врахування аспектів сучасного маркетингу для формування та оптимізації асорти-

менту цих матеріалів. Слід зазначити, що вирішення поставлених завдань щодо формування 

оптимальної структури асортименту текстильних матеріалів для одягу спеціального приз-

начення повинно базуватися на принципах системного підходу з врахуванням об’єктивної 

інформації про структуру потреб у виробах даного цільового призначення та реальних мож-

ливостей текстильного виробництва. Одяг спеціального призначення поділяють на: повсяк-

денний, робочий, захисний, професійний, діловий та відомчий. Основними з вимог, які став-

ляться до одягу спеціального призначення є такі: забезпечення нормального функціонування 

організму людини і його працездатності протягом всього періоду його використання; безпеч-

ність щодо загальнотоксичної і шкіроподразнюючої дії; захист від агресивних середовищ, 

високих і низьких температур, теплових випромінювань, загальних забруднень; маскування; 

підвищена зносостійкість, світлостійкість та збереження гарного зовнішнього вигляду. Ви-

моги гігієни передбачають забезпечення нешкідливих та безпечних умов для життєдіяль-

ності людини при експлуатації одягу. Це  захист організму людини від несприятливої дії 

зовнішнього середовища, хімічно шкідливих речовин; а також створення умов для нормаль-

ного функціонування організму. Ці вимоги формують основне призначення одягу. До сучас-

ного одягу спеціального ставлять цілий комплекс різноманітних вимог з точки зору його 

гігієни. Збереження постійної температури підодягового простору здійснюється регулюван-

ням і відведенням тепла в навколишнє середовище, теплопередачею, конвекцією, виділенням 

поту і втратами при диханні. Для оцінки властивостей гігієни одягових текстильних матеріа-

лів використовують такі показники їх фізичних властивостей: водопоглинання, капілярність, 

гігроскопічність, повітропроникність, паропроникність та теплопровідність. Вимоги до 

гігроскопічності текстильних матеріалів є досить різними. Наприклад, висока гігроскопіч-

ність необхідна білизняним виробам, для легкого одягу, чоловічих сорочок, середньо допус-

тима  для костюмних виробів, для пальтових необхідна невелика, а для плащових виробів  

мінімальна. Так, костюмні чистововняні тканини повинні мати гігроскопічність не менше 

13 %, костюмні змішані  7-12 %. Спеціалізовані вимоги до показників захисних властивос-

тей спецодягу включають: опір механічному впливу на спецодяг та його елементів; елект-

ричний опір, захист від електромагнітних та електричних полів; теплопровідність, повітро-

проникність, паропроникність; кислото-, лугостійкість тощо. 

Зручність використання спецодягу характеризується масою та довжиною виробів, 

жорсткістю їх конструкції, силуетом та іншими особливостями. Для зниження відносної 

маси одягових виробів важливим є зменшення поверхневої густини текстильних матеріалів, 

що є одночасно і чинником властивостей, які задовольняють гігієнічні потреби споживачів, 

надійність предметів одягу та ін. Тому встановлюються оптимальні вимоги до поверхневої 

густини матеріалів відповідного призначення. Так, костюмні тканини чистововняні 
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камвольні для спецодягу товщиною 0,6-0,8 мм повинні мати поверхневу густину 270-340 г/м2, 

напіввовняні камвольні товщиною 0,6-0,8 мм  220-320 г/м2, костюмні тонкосуконні   

300-380 г/м2. 

Сучасний спецодяг повинен виготовлятися з високоякісних текстильних матеріалів із 

врахуванням сучасних вимог до дизайну та якості пошиття. Це стосується спецодягу для 

медичного персоналу, відомчих структур, працівників готельно-ресторанного бізнесу. Есте-

тичний рівень, наприклад, формених виробів визначають, насамперед, за їх формою, масою, 

конструкцією, кольором та розміщенням знаків розпізнавання. Важливим є гармонійне поєд-

нання кольору тканин з конструкцією одягу. Колір форменого одягу разом зі знаками розпіз-

навання дає можливість встановити приналежність людини до певної статусної позиції. Так, 

текстильні полотна кольору полину використовують для виготовлення мундиру, кітелю і 

штанів літнього парадно-вихідного та повсякденного форменого одягу для офіцерів Зброй-

них сил України. З одягових костюмних тканин світло-сірого кольору виготовляють літній 

парадно-вихідний формений одяг для генералів. 

Екологічні вимоги характеризуються показниками, що відтворюють ступінь дії шкід-

ливих речовин. Проблема виготовлення екологічно чистого одягу в останні роки набула 

досить великого значення, що знайшло своє відображення у міжнародних стандартах. Необ-

хідно створювати нові, екологічно безпечні технології виготовлення не тільки нешкідливого 

для людини текстилю, а й такого, який забезпечує лікувальний ефект, або захист від 

шкідливої мікробно-грибкової агресії. Над цими напрямами успішно працює світова наука. 

Конкретні вимоги до текстильних матеріалів для спецодягу випливають, насамперед, з 

відповідного призначення окремих предметів цього одягу. У відповідній нормативній доку-

ментації до кожної групи текстильних матеріалів встановлені деталізовані вимоги. Текс-

тильні матеріали для одягу спеціального призначення повинні виготовлятися за затверд-

женими у встановленому порядку технологічними режимами і заправними даними, узгодже-

ними із замовником. За зовнішнім виглядом (структурою, обробленням, кольором) вони по-

винні відповідати взірцям-еталонам і гамі кольорів, які затверджені у встановленому поряд-

ку. Номенклатура гігієнічних, фізико-механічних, фізико-хімічних і естетичних вимог до 

матеріалів відповідного цільового призначення досить широка та різноманітна. Це зумовлено 

не тільки широкою диференціацією наведених вимог залежно від статево-вікового і се-

зонного призначення цих матеріалів, а й різноманітністю їх волокнистого складу, особливос-

тей будови та оброблення, а також специфікою їх зношування. Наприклад, матеріали для 

костюмів літнього призначення, які переважно шиють без підкладки, повинні мати високу 

повітропроникність і паропроникність, гігроскопічність і водопоглинання, а матеріали для 

костюмів зимових навпаки, володіти обмеженою повітропроникністю і водопоглинанням 

при високій теплозахисній здатності. Якщо в формених літніх костюмах комфортність при 

експлуатації забезпечується за рахунок переважної більшості в матеріалі гідрофільних при-

родних чи штучних волокон, то в матеріалах для зимових костюмів високий вміст синте-

тичних волокон суттєво не впливає на їх гігієнічність. Поряд з цим, враховуючи специфічні 

умови експлуатації спецодягу, текстильні матеріали повинні характеризуватись необхідною 

зносостійкістю і формостійкістю, гарантувати заданий термін експлуатації пошитих з них 

виробів, стабільність їх форми та розмірів при носінні, мати високоякісне пофарбування. 

При цьому, оптимізація асортименту текстильних матеріалів для одягу спеціального приз-

начення повинна проводитися з урахуванням їх фізичної та соціальної довговічності.  
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У сучасному виробництві використовується велике різноманіття природних і штучних 

матеріалів, потреби в яких постійно зростають. Важливим є одержання матеріалів із зазда-

легідь заданими властивостями. Залежність хімічних і фізичних властивостей речовини від її 

фізичної структури дає можливість вченим передбачати майбутні властивості того чи іншого 

матеріалу і цілеспрямовано синтезувати матеріали зі заздалегідь заданими механічними, 

магнітними, оптичними та іншими властивостями. 

Список нових перспективних технологій  це технології, які є полем діяльності для ді-

лової конкуренції на початку XXI століття: високотемпературна надпровідність і надтекучість, 

вуглецеві нанотрубки, програмована матерія, фулерени, графен, нанокристали, аерогелі [2]. 

Розглянемо деякі матеріали, якими зможуть скористатися виробники, щоб створювати 

багато речей із нашого щоденного вжитку. 

Полімери використовувались ще у І половині XIX століття. М’яз і прозоре скло, 

пластмасові вироби і яєчний білок  усіх їх, незважаючи на відмінності у властивостях і 

призначенні, об’єднує одна спільна риса: вони побудовані, з речовин, що складаються з 

гігантських полімерних молекул. Використовуючи і доповнюючи досвід природи в створенні 

полімерних конструкцій і застосовуючи для цього молекули потрібного хімічного складу, 

можна отримати матеріали з винятковими властивостями: міцні негорючі тканини, напівпро-

відникові матеріали, штучні кровоносні судини і навіть “деталі” серця [3]. Полімерні вироби 

удосконалюються з точки зору їх експлуатаційних властивостей, одночасно ускладнюються 

проблеми полімерних відходів. Оптимальним шляхом їх вирішення є створення біодегра-

дабельних полімерів, що руйнуються мікроорганізмами. Такий пластик зроблений з полі-

етилену, що містить порожнечі, які заповнені природними рослинними матеріалами (крохма-

лем, олією, деревиною) і безпечний для середовища перебування. Такі пластмаси викорис-

товуються для виготовлення одноразового посуду та тари. 

Ми живемо в світі кристалів. Це рідкі кристали  специфічний агрегатний стан речовини, в 

якому вона проявляє одночасно властивості кристала і рідини. В останні двадцять років їм знайдено 

безліч застосувань: цифрова індикація; перетворення інфрачервоного випромінювання на видиме; 

виготовлення плоских екранів моніторів; термоіндикація; ультразвукова медична діагностика. 

Біопластик  Дослідники із Гарвардського університету розробили новий матеріал 

“шрилк” (Shrilk), що складається з хітину. З нього можна робити сміттєві пакети, упаковку та 

підгузки, які будуть швидко розкладатися. Міцність і біосумісність дозволяє викорис-

товувати його як хірургічний шовний матеріал.  

“Грибна піна”  це вигідна, приязна до довкілля та високопродуктивна альтернатива 

пінопласту. Компанія “Ecovative Design” виробляє свій пакувальний матеріал із відходів 

сільськогосподарських культур, поєднуючи їх із міцелієм грибів. Компанія адаптує матеріал, 

щоб створити біорозкладну альтернативу пластиковим пінам на нафтовій основі, що вико-

ристовуються у бамперах автомобілів, дверях, відсіках двигунів, панелях і сидіннях, стіль-

ницях та одязі [1]. 

Ферорідина  це магнітна рідина, частки якої вибудовуються уздовж силових ліній під 

впливом магнітного поля і створюють щось невимовне. Ферорідини можна застосовувати в 

http://wyss.harvard.edu/viewpressrelease/72/


 

215 

 

якості герметичних ущільнювачів (наприклад, для комп’ютерних дисководів), у електричних 

трансформаторах, ферорідинних підшипниках, сенсорах і вимикачах. Можливість ставати то 

твердим робить цей матеріал значимим для автомобілебудування, космічних та військових 

розробок. 

Аерогель Frozen Smoke (“Заморожений дим”) на 99% в складається з повітря й на 1%  

із  кремнієвого ангідриду. Будучи майже непомітним і легким, він може втримувати прак-

тично неймовірні ваги, що в 4000 разів перевершують об’єм витраченої речовини. На даний 

час його застосовують для “утеплення” костюмів астронавтів. У майбутньому, аерогель 

з’явиться в багатьох будинках як теплоізоляційний матеріал, оскільки демонструє низку уні-

кальних властивостей: твердість, прозорість, жароміцність, пожежобезпечність.  

Вуглецеві нанотрубки  найміцніший зі всіх винайдених людиною матеріалів. Елект-

ропровідність вуглецевих нанотрубок є ключовим параметром цих об’єктів, від якого зале-

жить їх подальше використання з метою мініатюризації приладів мікроелектроніки.  

Еластичні провідники виробляються з “міксу” іонної рідини й вуглецевих нанотру-

бок. Ці провідники можуть розтягуватися, не втрачаючи своїх властивостей, а потім поверта-

тися до попереднього розміру, начебто нічого й не трапилося, що дає привід для виробницт-

ва всіляких еластичних гаджетів. За допомогою еластичних провідників вже створюють над-

міцні нитки, надкомпактні комп’ютерні процесори, супер-ефективні батареї, сонячні панелі. 

1985 року американсько-англійській команді дослідників удалося заглянути за межі 

наноcвіту. Була відкрита нова форма вуглецю фулерен  енергетично нейтральна частинка, 

що складається з 60 атомів вуглецю і має форму футбольного м’яча. Велике зацікавлення у 

вчених викликає унікальна здатність фулеренів добре розчинятися в органічних розчинни-

ках. “Трубки” фулерену досить тверді й жорсткі, міцні, тепло- і електропровідні. Волокна з 

таких трубок будуть міцнішими за сталь, їх можна буде використовувати для створення ка-

белів у космічних цілях чи для заміни всіх ліній електропередач у світі. 

Графен  моноатомний шар атомів вуглецю із гексагональною структурою. На основі 

графену вже створено надчутливі сенсори (можуть виявляти присутність одного електрона), 

біосенсори, мініатюрні конденсатори високої місткості, швидкодійні елементи енергоне-

залежної пам’яті нового покоління, модулятори випромінювання, прозорі сенсорні екрани з 

діагоналлю понад 80 см. 

Неньютонівська рідина  смолоподібна маса є м’якою, і водночас твердою, якщо до 

неї прикласти навантаження ударного характеру. Ідея використати цей ефект з’явилась у ви-

робництві бронежилетів, засобах захисту комп’ютерної техніки.  

Прозорий оксид алюмінію  прозорий і при цьому міцний метал планують викорис-

тати для створення армійського спорядження, в автомобілебудуванні, при виробництві вікон: 

видно добре, і при цьому не б’ється.  

На відміну від промислово розвинутих країн світу, в Україні освоєння нових нау-

коємних технологій, створення нових матеріалів із спеціальними властивостями та нового 

технологічного обладнання йде повільними темпами. Порівняно з розвинутими країнами 

галузева структура української промисловості занадто обтяжена виробництвом первинних 

сировинних ресурсів і напівфабрикатів. Тому створення матеріалів з новими споживними 

властивостями дадуть змогу в майбутньому планувати та розробляти проекти виробів залеж-

но від матеріалу, обраного для їх виготовлення, та його технологічних властивостей. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 

(АСОРТИМЕНТНОГО РЯДУ) ТА ВЛАСТИВОСТІ СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 

 

Ефективність роботи підприємства, його конкурентоспроможність на ринку залежать 

не тільки від масштабу діяльності та ефективності використання ресурсів, а й від асорти-

менту реалізованої продукції. В умовах ринкової економіки кожне підприємство формує 

свою товарну політику. Основне завдання товарної політики полягає у формуванні опти-

мального товарного асортименту підприємства, розробці напрямів його удосконалення; 

максимального задоволення потреб покупця, виходячи з попиту. Основні принципи фор-

мування асортименту: 

1) виробництво продукції за різними групами споживачів: продукції “економ-, преміум-

класу”, спеціальних товарів; 2) забезпечення можливості широкого вибору товарів у кожній 

групі; 3) встановлення оптимальної кількості різновидів кожного виду товарів; 4) облік і 

відображення в асортименті особливостей попиту в зоні діяльності підприємства по кожній 

групі. З часом існуючий асортимент вже не може задовольнити зростаючі потреби населен-

ня. Тому важливо систематично вивчати попит з метою розробки раціональної структури 

асортименту [1]. 

Проблеми аналізу формування товарного асортименту, їхні принципи досліджувалися 

вітчизняними та зарубіжними науковцями: Л. В. Балабановою, Е. Дихтлем, А. А. Мазаракі, 

В. Г. Герасимчуком, Ф. Котлером, А. Ф. Павленком та іншими. Головним завданням для всіх 

підприємств є формування товарного асортименту, який би повністю задовольняв спожива-

чів і приносив підприємству максимум прибутків. В економічній літературі дається наступне 

визначення асортиментної політики  система поглядів на розвиток асортименту та адекват-

на система заходів щодо її реалізації у сфері виробництва, обміну і споживання [2]. 

В умовах ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому 

ринках вимагає створення і виробництва конкурентоздатних товарів. Саме споживач формує 

асортиментний ряд виробничих підприємств в якому якість та інновації виступають основ-

ними факторами конкурентоздатності товару, складаючи його “стрижень”. Саме тому аналіз 

впливу попиту споживачів на формування пропозицій та асортиментного ряду та власти-

востей силікатної цегли є на даний час досить актуальним [3]. 

Метою даної роботи є аналіз впливу попиту на формування асортиментного ряду про-

дукції Житомирського комбінату силікатних виробів (ЖКСВ). Реалізація поставленої мети 

здійснювалась шляхом вирішення наступних задач: аналіз загальних відомостей про під-

приємство та його продукцію і їх місце на будівельному ринку України; розкриття  харак-

теристик споживних властивостей різних видів цегли; розгляд і аналіз впливу попиту на 

формування споживчих властивостей і якості цегли 2012-2016 рр. (табл. 1). 

Таблиця1 

Випуск цегли підприємствами України (ум. млн. шт.), в тому числі ЖКСВ 

Випуск силікатної цегли 

Україна/ЖКСВ/рік 
2012 2013 2014 2015 2016 

 490/30.0 575/28.5 450/24.6 560/31.0 605/39.1 

 

ПАТ “ЖКСВ” виробляє і реалізує широкий асортимент будівельних матеріалів. Під-

приємство випускає цеглу силікатну лицьову (одинарну, потовщену, силікатний камінь як 
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порожнистий так і звичайний); цеглу силікатну рядову (одинарну, потовщену); цеглу силі-

катну кольорову (одинарну, потовщену, силікатний камінь як порожнистий так і звичайний); 

цеглу силікатну кольорову рустовану (як одинарну так і потовщену); цеглу силікатну 

кольорову колоту (як одинарну так і потовщену). Окрім цегли підприємство випускає дрібні 

блоки з ніздрюватого бетону, товарний бетон та залізобетонні вироби, жаростійку футеровку 

для печей по випалу вапна, виробляє вапно. На ПАТ “ЖКСВ” повністю оснащений для 

виробництва якісної цегли. Згідно технологічного регламенту цегла на комбінаті виробля-

ється методом напівсухого пресування зволоженої суміші з вапна та піску з наступним 

твердінням під дією пари в автоклаві. Контроль сировини, виконання вимог технологічного 

регламенту та якості вапна здійснюється ВТК та лабораторією комбінату.  

Багаторічний досвід комбінату показує, що дотримання технологічних вимог дозволяє 

стабільно отримувати силікатну цеглу М200 у тому числі цеглу кольорову, що досягається 

шляхом об’ємного фарбування силікатної маси (табл. 2). 

Таблиця 2 

Випуск кольорової цегли ПАТ “ЖКСВ” у 2012-2016 рр. звичайної/рустованої тис. шт.  

Вид цегли 2012 2013 2014 2015 2016 

Цегла, всього, тис. шт. 30320 28553 24622 31070 39129 

в т. ч. одинарна, тис. шт. 12290 14715 12580 13821 14962 

в т. ч. потовщена, тис. шт. 16649 9780 10990 16559 22896 

в т.ч. порожнисті камені, тис. шт. 778 631 399 435 245 

Цегла кольорова, тис шт. 469 314 200 282 231 

Цегла кольорова рустована, тис. шт. 107 46 83 39 31 

 

Безсумнівна перевага силікатної цегли над керамічною полягає у її підвищених звуко-

ізоляційних характеристиках, що є досить важливим при зведенні міжквартирних або між-

кімнатних стін. 

Силікатна цегла може бути повнотілою та порожнистою. Порожниста цегла – легша і за 

рахунок цього знижується навантаження на фундамент. До того ж вона має меншу тепло-

провідність, тому стіни з такої цегли можна робити тоншими без шкоди для теплоізоля-

ційних характеристик. 

Висновки. Аналіз виробництва та реалізації силікатної цегли у ПАТ ЖКСВ показує, що 

частка комбінату у загальному українському об’ємі складає 6-8 %. Білу незабарвлену цеглу 

купують будівельні компанії (>87%), підприємства агропромислового комплексу ≈8% та 

приватний забудовник ≈ 4-5%. В той же час, споживачем кольорової та рустованої цегли є 

приватний забудовник >93%. Подолання кризових явищ в українській економіці та буді-

вельному комплексі дозволить збільшити обсяги виробництва високотехнологічної цегли в 

5-6 разів. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ: СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ 

 

На сьогодні туризм є галуззю, що динамічно розвивається і приносить високі прибутки 

у світову економіку, водночас виступаючи одним із найважливіших чинників соціально-

культурного розвитку, що сприяють підвищенню рівня та якості життя населення. Спектр 

виконуваних функцій туризму дає можливість використовувати його в якості дієвого інст-

рументу стимулювання соціально-економічного зростання на макро- та мезорівнях госпо-

дарювання.  

Сталий туризм – це такий вид туризму, при якому забезпечується оптимальне викорис-

тання ресурсів навколишнього середовища, підтримуються соціально-культурні особливості 

туристичних дестинацій та спільнот, які там проживають, забезпечується життєздатність 

довгострокових економічних процесів з огляду на їхню вигоду для всіх зацікавлених кіл. 

Сталий розвиток в туризмі передбачає позитивний загальний баланс екологічних, соціально-

культурних та економічних ефектів від туризму, а також позитивний вплив відвідувачів один 

на одного. 

Таким чином, можна погодитись із визначенням Т. І. Ткаченко, що сталий (гармо-

нійний, збалансований) розвиток – це розвиток, який забезпечує визначений тип рівноваги, 

тобто баланс між його соціально-економічними та природними складовими [1, с. 55]. 

Пріоритетом для сталого розвитку туризму можна вважати задоволення найважли-

віших для життя потреб і прагнень людини шляхом реалізації функцій туризму як специфіч-

ного виду діяльності. Водночас передбачається, що управління всіма видами ресурсів 

здійснюється таким чином, щоб соціальні, естетичні та економічні потреби задовольнялися в 

інтеграції з підтримкою культурних та екологічних цінностей, виключаючи згубний вплив на 

місцеве біологічне розмаїття та системи його життєзабезпечення. 

Позитивний вплив сталого туризму проявляє себе наступним чином (рис. 1). 

Основоположні принципи сталого розвитку туризму і методи управління, що застосо-

вуються для всіх форм туризму у всіх видах напрямків, включають масовий туризм і різні 

ніші сегментів туризму. Принципи сталості відносяться до охорони навколишнього середо-

вища, економічних та соціально-культурних аспектів розвитку туризму, і повинен бути 

встановлений баланс між цими трьома вимірами, щоб гарантувати його довгострокову 

стійкість. 

Таким чином, сталий розвиток туризму повинен: 

1) забезпечити оптимальне використання ресурсів навколишнього середовища, які 

становлять ключовий елемент розвитку туризму, підтримуючи важливі екологічні процеси і 

допомагаючи зберігати природну спадщину та біологічне різноманіття; 

2) поважати соціально-культурну автентичність приймаючих спільнот, збереження їх 

причини і живе культурна спадщина та традиційні цінності, та сприяти міжкультурному 

взаєморозумінню і толерантності; 

3) забезпечити життєздатність довгострокових економічних операцій, що утворюють 

соціально-економічні вигоди для всіх зацікавлених сторін, включаючи стабільну зайнятість і 
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можливості отримання доходу і соціальних послуг для приймаючих спільнот і внесок у 

скорочення масштабів бідності [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Позитивний вплив сталого туризму [авторська розробка] 

 

Сталий розвиток туризму передбачає усвідомлену участь всіх відповідних зацікавлених 

сторін, а також сильне політичне керівництво, щоб забезпечити широку участь та досягнення 

консенсусу. Досягнення сталого туризму є безперервним процесом і вимагає постійного 

моніторингу впливу, введення необхідних профілактичних і коригуючих заходів у разі необ-

хідності. 

Таким чином, сталий розвиток туризму повинен також підтримувати високий рівень 

задоволеності туристів і забезпечити певний для них досвід за рахунок підвищення їх обіз-

наності про проблеми сталого розвитку туризму. Слід зауважити, що ключовим моментом є 

зміна підходів до ціноутворення, оподаткування, темпів розвитку туризму і обсягів турис-

тичних потоків, які в поєднанні з цілісним підходом і довгостроковим плануванням можуть 

стати дієвими механізмами реалізації стратегії сталого розвитку туризму.  
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екскурсійно-інформаційну 

справу) 

сприяє притоку в країну 

іноземної валюти і забезпечує 

інвестиції в економіку 

забезпечує справедливий 

розподіл доходів і витрат. 

Туризм створює робочі місця 

безпосередньо в місцевому 

секторі туризму і суміжних з 

ним секторах 

сприяє диверсифікації місцевої 

економіки, особливо в сільських 

районах, де зайнятість 

населення може носити 

сезонний і випадковий характер 

стимулює модернізацію 

місцевих інфраструктур 

транспорту, зв’язку та інших 

Сталий розвиток 

туризму 

сприяє продуктивному 

використанню земель, які 

не мають сільськогос-

подарського призначення, що 

дозволяє зберігати природну 

флору на великих площах 

прагне до того, щоб в процесі 

прийняття рішень брали участь 

всі верстви суспільства, 

включаючи місцеве населення, з 

тим, щоб туризм та інші 

ресурсовитратні галузі могли 

гармонійно співіснувати 

сприяє створенню рекреаційних 

об'єктів, якими можуть 

користуватися місцеві жителі, а 

також внутрішні і міжнародні 

туристи. Завдяки туризму 

фінансується збереження 

місцевих археологічних 

розкопок, історичних будівель і 

місць 

наочно демонструє важливе 

значення природних і 

культурних ресурсів для 

економічного і соціального 

добробуту суспільства і 

допомагає їх збереженню 

сприяє зростанню 

самосвідомості серед місцевих 

жителів і дає можливість 

домагатися більш глибокого 

взаєморозуміння і тісних 

контактів між пред-ставниками 

різних культур 

забезпечує якісне управління 

процесом розвитку туризму, 

надійні методи контролю за 

станом навколишнього 

середовища й усунення будь-

яких негативних наслідків 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПРИ ФОРМУВАННІ 

КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Адекватний вибір конкурентної стратегії є необхідною складовою функціонування 

туристичних підприємств. Сьогодні постає необхідність формування конкурентних стратегій 

на основі конкурентних переваг. У результаті повинні бути розроблені стратегічні альтер-

нативи та вибрана така стратегія, яка б забезпечила підвищення ефективності діяльності ту-

ристичних підприємств у довгостроковій перспективі.  

Необхідність застосування туристичними підприємствами певної конкурентної страте-

гії зумовлюється співвідношенням між кількістю конкурентних переваг та значенням його 

рівня конкурентоспроможності. В якості основи процесу формування стратегічного набору 

конкурентних стратегій ми пропонуємо принцип альтернативності при вирішенні проблем 

розвитку і конкурентної поведінки туристичних підприємств. Виходячи з цього принципу, на 

основі сформульованої стратегічної мети і результатів аналізу середовища формуються різ-

номанітні варіанти поведінки туристичних підприємств, визначаються можливі шляхи 

досягнення цілей при реалізації виявлених можливостей. Кожна з альтернатив, виходячи з 

розвитку зовнішнього оточення, повинна конкретизуватися у програмі розвитку туристичних 

підприємств, яка придатна до реалізації і є зорієнтована на досягнення успіху.  

Такий підхід до вибору конкурентних стратегій дозволить туристичним підприємствам 

ефективно розвиватися в умовах конкурентного середовища, а запропонована послідовність 

дій допоможе вибрати адекватні альтернативи поведінки. По-перше, це пов’язано з умовами 

ринку, в яких працюють більшість туристичних підприємств. По-друге, сучасні концепції і 

методи організації торговельної діяльності дозволяють здійснити динамічну комбінацію 

різних стратегій при проведенні диверсифікації. При цьому слід врахувати таку умову фор-

мування базових конкурентних стратегій, як цінова еластичність і однорідність попиту на 

послуги туристичних підприємств. Таким чином, для ефективного формування конкурент-

них стратегій з огляду на системність, стратегічні альтернативи необхідно обґрунтувати, а 

вибір конкурентних стратегій туристичних підприємств здійснювати на основі даних, одер-

жаних у результаті аналізу чинників середовища.  
Ми пропонуємо виділяти ті альтернативи конкурентних стратегій, які враховують 

власне умови діяльності туристичних підприємств (рівень цін, асортимент послуг, геогра-

фічне розміщення, зовнішність та культура персоналу, загальна репутація туристичних під-

приємств, якість обслуговування, додаткові послуги) та забезпечують відповідний рівень 

конкурентоспроможності.  

В якості альтернативних стратегій запропоновано три [1]: стратегія продуктового 

лідерства, цінового лідерства, оптимальних витрат. Стратегія продуктового лідерства дає 

можливість ТП зробити крок назустріч тому споживачу, якому не потрібна масова стан-

дартна продукція; при цьому використовуються відмінності як товару, так сервісу і реклами. 

Суть конкурентної стратегії цінового лідерства полягає в тому, що при її дотриманні турис-

тичні підприємства повинні орієнтуватися на отримання довгострокового прибутку за раху-

нок якого можна адекватно реагувати на виклики конкурентів як щодо ціни, так і частки 

ринку.  

Основна ідея стратегії оптимальних витрат полягає у створенні підвищеної цінності, що 

перевищує очікування покупців за всіма параметрами товару (якість, характеристики, 
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привабливість, обслуговування) з одночасним переконанням споживачів у продуманості ціни 

за таку цінність. 

Доцільно провести експертну балову оцінку ефективності альтернатив конкурентних 

стратегій для туристичних підприємств за допомогою формули 1: 

  ,/ ЗPK          (1) 

де K  – оцінка ефективності альтернатив конкурентних стратегій; 

   P  – прогнозна оцінка результативності альтернативних стратегій; 

   З  – оцінка зусиль реалізації альтернативних стратегій.  

Відповідно до оцінки результативності альтернативних конкурентних стратегій турис-

тичних підприємств найбільшу кількість балів одержала стратегія оптимальних витрат (560 

балів). Натомість згідно з прогнозною оцінкою зусиль реалізації альтернатив конкурентних 

стратегій для туристичних підприємств найбільшу кількість балів одержала стратегія ціно-

вого лідерства (368 балів). Таким чином, було визначено, що для туристичних підприємств 

найкращою стратегією є стратегія оптимальних витрат, яка отримала найбільшу кількість 

балів (1,77) відповідно до оцінки ефективності.  

Теоретично будь-яка стратегія є альтернативою і буде відкривати певні можливості для 

розвитку, але не кожна відповідатиме цілям, тому необхідно враховувати інформаційний 

ризик та ризик менеджменту. Розглянувши існуючі варіанти конкурентних стратегій, турис-

тичні підприємства обиратимуть той, який найбільш відповідає цілям та враховує реальні 

можливості з її використання в умовах невизначеного і мінливого середовища. Також слід 

звернути увагу на те, що обрана альтернатива повинна відповідати загальній (базовій) страте-

гії туристичних підприємств. При цьому прогнозуються показники діяльності туристичних 

підприємств у разі реалізації обраної стратегії та проводиться їх порівняння із запланова-

ними на першому етапі критеріями. Останньою стадією другого етапу є прийняття опти-

мальної конкурентної стратегії та її реалізація.  

Отже, для туристичних підприємств доцільно використовувати стратегію оптимальних 

витрат як конкурентну, що передбачає стратегічну орієнтацію на низькі витрати, одночасно 

надаючи покупцю більш якісний привабливу послугу із кращими характеристиками та 

обслуговуванням. Такий вибір альтернативних конкурентних стратегій є відображенням оці-

нювання конкурентоспроможності туристичних підприємств, резервів використання конку-

рентних переваг, впливу конкурентного середовища. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 
 

Сучасні тенденції та умови функціонування світової економіки диктують нові пріори-

тети та напрями розвитку: провідні галузі промисловості, які у минулому були лідерами 

стають аут-сайдерами і навпаки. Однією з галузей, що вирвалася у лідери за останні роки, є 

індустрія гостинності. 
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До тенденцій розвитку підприємств готельної індустрії, що отримали розвиток в 

останні десятиліття, відносять: 

1) формування нових напрямів сучасної кулінарії; 

2) поглиблення спеціалізації готельних і ресторанних закладів; 

3) утворення міжнародних готельних і ресторанних ланцюгів; 

4) розвиток мережі малих підприємств; 

5) впровадження в індустрію гостинності комп’ютерних технологій. 

У напрямку кулінарії гармонійно поєднуються смаки, стилі, традицій Сходу і Заходу, 

старого і нового; екзотичні інгредієнти вміло замінюються місцевими продуктами, а чужі 

кулінарні традиції адаптуються до звичних місцевих смаків. Часто за стиль фьюжн прий-

мають або видають навмисне включення до складу страви непоєднуваних інгредієнтів, на-

приклад, пельмені з горіхами або м’ясо, замариноване в міцній каві. При приготуванні страв 

за рецептами фьюжн не можна використовувати, наприклад, майонез. Його замінюють 

різноманітними оліями: кукурудзяною, соняшниковою, оливковою. Також активно викорис-

товують різноманітні прянощі: кінзу, м’яту, базилік, корицю, цедру апельсина або лимона. 

Батьківщина цього напряму  США. Сьогодні кухня в стилі фьюжн поширена у всьому 

світі. 

Останнім часом поряд із традиційними повносервісними готелями й ресторанами все 

більше стали з’являтися спеціалізовані підприємства зі скороченим набором пропонованих 

послуг. Спеціалізація підприємств буває найрізноманітнішою. Готелі можуть орієнтуватися 

на обслуговування представників певного сегмента туристичного ринку: наприклад, на 

клієнтів, що присвячують свою відпустку грі в гольф, катанню на лижах, кінним турам, на 

туристів, що виїжджають на конгреси, виставки, ярмарки і т. п. 

Величезну популярність в усьому світі набули ресторани швидкого обслуговування, що 

спеціалізуються на гамбургерах і смаженій картоплі (McDonald's), піці (Pizza Hut, Domino, 

Little Ceasar), біфштексах (Sizzler), морепродуктах (Red Lobster), сандвічах (Subway). Особ-

ливий інтерес являють ресторани, орієнтовані на певний напрям: Дикий Захід, рок-н-рол, 

футбол, літаки, залізниця, ностальгія за 50-ми, обідній будинок і т. д. Звичайно вони пропо-

нують обмежену кількість блюд, їхнє головне завдання полягає в створенні настрою й атмо-

сфери. 

Поглиблення спеціалізації пропозиції послуг підприємств готельного господарства 

тісно пов’язано з такою важливою тенденцією, як створення міжнародних готельних 

ланцюгів. 

Міжнародна готельна асоціація (МГА) поділяє готельні ланцюги на три групи: 

 перша  корпоративні ланцюги  готельні корпорації, що володіють великою кіль-

кістю підприємств; 

 друга  ланцюги незалежних підприємств, які об’єднуються для використання спіль-

ної системи бронювання, концепції маркетингу, реклами та інших послуг; 

 третя  ланцюги, що надають управлінські послуги. 

Існує багато точок зору на те, що стало причиною успіху ланцюгів. Однак безпереч-

ними факторами є якість продукту, ідентичність послуг на різних підприємствах, а також 

доступність цін. 

Кожен тип готелю, що входить у готельний ланцюг, має відому марку. Перевагою тих 

компаній, що дотримуються своїх фірмових найменувань, є те, що споживачі, які корис-

туються послугами одного готельного ланцюга, досить чітко уявляють якість обслуго-

вування і розміщення на підприємстві, що належить саме цьому ланцюгу, незалежно від його 

місця розташування, Це дозволяє готельним ланцюгам задовго до відкриття нового готелю 

проводити їх рекламу і бронювання, будучи упевненим, що постійні клієнти віддадуть пере-

вагу новому готелю відомої марки випадковому вибору. Практика показує, що готельний 

ланцюг ще задовго до відкриття готелю починає проводити бронювання місць. З цього ж 
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часу назва готелю і всі його реквізити включаються в національний перелік готелів, а також 

у спеціальні довідники. 

За останні десятиліття інформаційні технології стали домінуючими в готельній індус-

трії. 

За допомогою інформаційних технологій вирішуються управлінські завдання, до яких 

відносяться: 

 одержання достовірної управлінської інформації про роботу всього готельного 

комплексу в цілому і його кожного підрозділу окремо; 

 оптимізація бізнесів-процесів; 

 зниження паперового документообігу; 

 підвищення ефективності контролю за діяльністю готельних служб і персоналу; 

 оптимізація операційних витрат; 

 виконання статистичних і аналітичних функцій. 
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ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ 

 

Реструктуризація господарського комплексу України в цілях його планомірної інтегра-

ції в світове господарство, зумовила необхідність перебудови існуючих систем управління 

економікою, а так само розвитку їх змісту з урахуванням становлення ринкових відносин, 

необхідності створення конкурентоздатного на міжнародних ринках і привабливого для 

вітчизняного споживача диференційованого національного продукту й послуг, забезпечення 

ефективного функціонування окремих ринкових структур у перманентно змінних умовах. 

Актуалізуючи “якість” у ролі одного з основних чинників успішності даного процесу для віт-

чизняної індустрії туризму в цілому, і готельного господарства зокрема, як базова розгля-

дається гіпотеза про можливість і необхідність управління процесами забезпечення необ-

хідного рівня якості з погляду взаємозв’язаного функціонування інтегрованих в підсистему 

суб’єкта елементів, що синергетично визначає ефективність системи якості готельного 

продукту. 

Допускаючи диференціацію цільового і організаційно-правового стану елементних 

груп суб’єкта системи якості, необхідною вимогою є реалізація узгоджених дій по забез-

печенню однорідності інтересів окремих господарюючих суб’єктів, органів державного і 

місцевого управління та колективних представників споживачів. Спільність досягнення мети 

функціонування системи забезпечується компромісом інтересів елементних груп. Підтверд-

женням об’єктивності даної думки є, на наш погляд, той факт, що навіть в умовах вільної 

конкурентної економіки діяльність окремих суб’єктів господарювання (як державних, так і 

приватних) вимагає загальної координації, організації, контролю, тобто управління вироб-

ництвом і реалізацією якісної продукції (послуг). Важливість скоординованого управління 

зростає для тих видів економічної діяльності, які розглядаються як бюджетоутворюючими, 

які виконують роль мультиплікаторів економічного розвитку. 

Здійснювані в даному контексті заходи повинні забезпечувати, з одного боку, форму-

вання стійкої ідеології управління якістю не тільки в короткостроковому періоді, але й на 

перспективу, а з другого – мінімізувати ресурсоспоживання компонентів суб'єкта системи для 

забезпечення даного процесу (табл. 1). З цієї позиції, висунуто пропозицію про необхідність і 

можливість реалізації комплексу заходів-стимуляторів, направлених на створення норматив-

но-правового і методичного базису управління якістю, стабілізацію складу діючих готельних 

підприємств за критерієм якості на основі структуризації суб’єктів господарювання від-

повідно до можливості їх участі в системі. Реалізація цих заходів повинна здійснюватися 

паралельно процесу формування організаційного середовища і розвитку інфраструктури 

якості (другий етап), оскільки фактично вони взаємодоповнюють один одного. Тягар витрат 

не покладається на яку-небудь одну групу елементів суб'єкта, будь то структури державного, 

місцевого управління або суб'єкти господарювання, а мають паритетний характер.  

В умовах обмеженості ресурсної бази місцевого і державного управління, доцільним є 

відхід від традиційної схеми початкового стимулювання на основі надання яких-небудь 

фінансово-економічних пільг. Бюджети всіх рівнів повинні відігравати роль донорів тільки в 

частині ініціації ринкових процесів, надаючи можливість економічним системам розвиватися 

за рахунок наявних внутрішніх і можливих до залучення ззовні ресурсів. У зв’язку з цим, 

автор розглядає комплекс високо витратних заходів (третій етап) як необхідних до реалізації, 
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що стабілізують процес управління якістю готельних послуг в довгостроковій перспективі, 

співпадаючій з втратою первинної позитивної інерції первинних заходів. Реалізація даних 

заходів як основних на початковому етапі не матиме належних стимулів, оскільки створює, 

перш за все, “тепличні” умови. 

Таблиця 1 

Стадії формування системи якості готельного продукту 

№ 

з/п 
Мета 

Суб’єкти, що 

беруть участь у 

реалізації 

Комплекс заходів Прогнозний ефект 

1 

Формування 

структурного, 

нормативно-

правового і 

методичного 

базису якості 

Уповноважені 

органи 

державного 

управління, 

виконавчі 

органи суб’єкта 

господарювання, 

об’єднання 

виробників і 

споживачів 

1) створення 

сприятливого 

ліцензійно-дозвільного 

режиму для суб’єктів з 

відповідним рівнем 

якості;  

2) спільна участь в 

програмно-

методичному і 

нормативному 

процесах 

 стабілізація структури 

готельних підприємств; 

 нормативне закріплення 

нової господарської ідеології; 

 цілісність і адекватність 

розвитку готельного 

господарства; 

 горизонтальна і вертикальна 

кооперація; 

 структурування 

інфраструктури 

2 

Побудова 

організаційно-

го середовища 

якості 

Уповноважені 

органи 

регіонального 

управління, 

виконавчі 

органи суб’єкта 

господарювання, 

об’єднання 

виробників і 

споживачів 

1) створення системи 

господарського 

консультування; 

2) впровадження 

системи моніторингу; 

3) реалізація спільного 

маркетингу; 

4) регулювання 

процесів 

ціноутворення; 

5) пільгове 

кредитування; 

6) інвестиційні гранти 

 розвиток готельного 

господарства; 

 підвищення оперативності 

управління; 

 посилення відповідальності; 

 підвищення привабливості 

готельних послуг; 

 стабілізація економічного 

становища господарюючих 

суб’єктів; 

 перспективний ріст 

бюджетної віддачі готельної 

сфери 

3 

Забезпечення 

ефективності 

управління 

якістю 

Уповноважені 

органи 

регіонального та 

місцевого 

управління, 

виконавчі 

органи суб’єкта 

господарювання 

1) бюджетне 

фінансування програм 

управління якістю; 

2) надання податкових 

пільг і розвиток 

системи 

муніципального 

замовлення; 

3) надання цільових 

бюджетних кредитів 

 розвиток інструментів 

трансформації готельного 

господарства; 

 розширення ринкової 

інтеграції готельного 

господарства; 

 стабілізація соціально-

економічного становища; 

 створення робочих місць; 

 підвищення життєвого рівня 

населення 

 

У контексті реалізації першого і другого комплексу заходів бачиться необхідним ство-

рення ефективно діючої інфраструктури управління якістю готельного продукту: банки, 

інвестиційні і фінансові компанії; посередники у сфері збуту і постачання; центри підготовки 

кадрів, центри зайнятості, учбово-наукові програми; консалтингові центри, маркетингові 

центри, конференції, клуби, інкубатори бізнесу, виробничі комплекси; засоби зв’язки і об-

робки інформації, конкурси, виставки, інформаційні банки. 

У контексті виділених заходів повинна бути здійснена підготовка існуючої і створена 

нова інфраструктура управління якістю готельного продукту, що забезпечує виробничо-

технічну, кредитно-фінансову, правову, кадрову і інформаційну підтримку. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Відомо, що на позитивний імідж готельно-ресторанного закладу безпосередній і 

визначальний вплив має запроваджена у ньому система управління якістю послуг та робіт. 

Здійснюючи управління цією системою, слід ретельно дотримуватись політики підприємства 

щодо якості послуг; методів та принципів системи управління якістю; враховувати усі 

вимоги законодавчої та нормативної бази, потреби споживачів та гармонізувати основні 

елементи системи управління якістю з системою управління підприємства в цілому. 

Державні стандарти України, гармонізовані зі стандартами ISO 9000:2000 і зорієнтовані 

передусім на споживача, передбачають використання восьми принципів управління якістю, 

які повинні забезпечити системі успішне функціонування та стабільне поліпшення у рин-

кових умовах. Це, зокрема: орієнтація на споживача; лідерство керівництва; залучення всіх 

працівників до справ організації; процесний та системний підходи до управління; взає-

мовигідні відносини з постачальниками; постійне поліпшення діяльності організації; прий-

няття рішень на підставі реальних фактів. До структури системи управління якістю включені 

замовники і споживачі продукції завдяки введенню вимог та рівня задоволення їхніх потреб 

[1]. 

В умовах високої конкуренції, немалої вартості послуг у системі готельно-ресто-

ранного бізнесу, спостерігається прогресуюче зростання вимог споживачів не лише до пере-

ліку пропонованих послуг, стану матеріально-технічного забезпечення закладів, а й безпо-

середньо до якості надання цих послуг. Якість стала вирішальним показником конкуренто-

спроможності, ефективності й надійності підприємств, як наслідок почав розвиватися новий 

підхід в управлінні якістю на підприємствах. Дослідження підтверджують, що для багатьох 

готельно-ресторанних закладів підвищення якості сервісу та послуг стає більш ефективним 

інструментом збільшення обсягів продажів і прибутку, ніж маркетинг, просування чи рек-

лама. 

Для оцінювання якості послуг у закладах готельно-ресторанного господарства ефек-

тивним є використання системи показників: 

- показник, що характеризує якість праці обслуговуючого персоналу, який передбачає: 

рівень професійної підготовки персоналу; технологічність процесу обслуговування; етику; 

зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу; 

- показник, що характеризує якість продукції: відповідність асортименту продукції 

типу і класу закладу ресторанного господарства; якість сировини та дотримання технологіч-

них режимів приготування страв; якість оформлення страв під час їх подання.  

- показник, що характеризує рівень гостинності закладу: умови перебування та відпо-

чинку; мікроклімат (шум, освітлення, температура, вібрація, вологість повітря); екологіч-

ність та безпека запропонованих послуг; наявність та якість музичного обслуговування;  

- показник, що характеризує якість матеріально-технічної бази підприємства: наявність 

сучасного обладнання, столового посуду, наборів, столової білизни (стильова єдність); сані-

тарний стан приміщень, столового посуду, наборів та білизни; відповідність торговельних 

приміщень санітарно-гігієнічним вимогам; 

- показник, що характеризує естетичність: виразність дизайну; інтер’єр зали та інших 

приміщені, їх стилізованість та дотримання основної дизайнерської лінії, відповідність сти-

лістиці; відповідність торговельних приміщень естетичним вимогам, стилю; оригінальність 

та гармонійність в оформленні торговельних приміщень; 
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- ергономічні показники: антропометричні; фізіологічні та психофізіологічні; гігієнічні; 

психологічні [2].  

Заклад, що зумів надати споживачам відмінний сервіс, одержує найвагомішу конку-

рентну перевагу. Успішне вирішення завдань підвищення якості послуг вимагає ефективного 

управління на основі практичного використання факторів зовнішнього та внутрішнього сере-

довища. Однією з найефективніших на сьогодні вважається система загального управління 

якістю (Total Quality Management) – TQM, яка орієнтована на постійне поліпшення якості 

всієї організації та мінімізацію виробничих витрат. TQM як технологія є принципово новим 

походом до управління будь-якою організацією. Така система вимагає запровадження нас-

тупних принципів:  

- втілення нової філософії діяльності закладу, що спрямована на постійний процес 

вдосконалення та покращення діяльності усіх систем, служб і відділів, а також поліпшення 

якості послуг; 

- проведення періодичного, регулярного навчання персоналу з метою вдосконалення 

його кваліфікаційних навичок, ознайомлення зі стратегією діяльності компанії; заохочення 

до самовдосконалення; 

- формування позитивного, в тому числі з економічної точки зору, корпоративного 

іміджу компанії, що дає можливість персоналу відчувати важливість кожного працівника та 

пишатись приналежністю до компанії (закладу); 

- здійснення належного, економічно обґрунтованого фінансування процесів, техноло-

гій, сфер діяльності; 

- нівелювання системи настання відповідальності за результатами інспекцій, перевірок, 

натомість запровадити принципи самоконтролю та усвідомлення індивідуальної відпові-

дальності за виконання своїх обов’язків і їх безпосередній вплив на ефективність діяльності 

підприємства; 

- відкритості та бажання до запровадження нововведень та інновацій. 

На сьогодні найчастіше використовуваними способами контролю якості обслугову-

вання є: обзвін клієнтів по телефону; анкетування; таємний клієнт: проводиться перевірка 

кваліфікованим працівником якості продукції та дотримання норм обслуговування та стан-

дартів; телефон гарячої лінії; інтернет оцінка [3]. 

Використання технологічних інновацій у туристичній та готельно-ресторанній сферах 

діяльності пов’язані, в основному, з впровадженням онлайн послуг з бронювання, оплати та 

оцінки роботи закладу. Однак, інтернет технології не достатньо використовуються з метою 

управління якістю послуг.  

Запровадження системи онлайн оцінювання за результатами перебування в закладі, 

отримані чи недоотримані послуги, санітарно-гігієнічні, етичні, матеріально-технічні харак-

теристики закладу, персоналу сприятиме швидкому реагуванню та усуненню виявлених 

недоліків, дасть можливість системного накопичення інформації, що важливе для аналізу та 

вдосконалення концепції діяльності закладу, дозволить передбачати та запобігти виникнен-

ню небажаних конфліктів та невідповідностей у системі його діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Детальне правове регулювання праці медичних працівників є неодмінною умовою 

належної її організації та ефективного управління, особливо в період підготовки до про-

ведення повномасштабної реформи охорони здоров’я населення. 

Сучасне законодавство про охорону здоров’я містить багато понять, які формують 

понятійний апарат відносин у цій сфері. Так, у ст. 3 Основ законодавства України про охо-

рону здоров’я визначено наступні поняття: здоров’я, заклад охорони здоров’я, медична допо-

мога, медичне обслуговування, мережа закладів охорони здоров’я, невідкладний стан люди-

ни, охорона здоров’я та ін. Однак, як це не дивно, законодавство не містить визначення по-

няття “лікар”. Частково це пояснюється тим, що в тексті цього важливішого законодавчого 

акту, термін “лікар” охоплюється більш широким поняттям “медичний працівник”. 

У сучасній юридичній енциклопедії, можна віднайти поняття “лікар”, під яким розу-

міється фахівець у галузі охорони здоров’я із закінченою вищою медичною освітою, який 

відповідно до чинного законодавства та єдиних кваліфікаційних вимог має право займатися 

професійною медичною діяльністю [5]. Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються 

певними видами медичної і фармацевтичної діяльності, встановлюються МОЗ України. 

Лікар може працювати в закладі охорони здоров’я будь-якої форми власності чи самостійно, 

надаючи медичну допомогу пацієнтам у порядку здійснення індивідуальної медичної 

діяльності. 

Термін “лікар”  категорія узагальнююча і відповідно до міжнародної класифікації 

складається із багатьох медичних спеціальностей. 

Згідно із переліком професій медичних працівників, затвердженого наказом МОЗ 

України від 29.03.2002 р. № 117 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій 

працівників” Випуск 78 Охорона здоров’я [3]. 

Отже, до категорії медичних працівників належать наступні види професій: 1) керів-

ники; 2) професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології; 3) професіонали в 

галузі стоматології; 4) професіонали в галузі фармації; 5) професіонали в галузі медико-про-

філактичної справи; 6) інші професіонали в галузі медицини; 7) фахівці; 8) лаборанти (меди-

цина); 9) лаборанти (фармація; 10) технічні службовці; 11) робітники. 

Відповідно до ст. 74 Основ, медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися 

особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимо-

гам. Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної і фарма-

цевтичної діяльності, встановлюються Міністерством охорони здоров’я України. 

Правовий статус медичних працівників, складають три групи їх прав та обов’язків: 

загальні, професійні та службові. 

Загальні права медичних працівників стосуються їх як фізичних осіб і громадян та 

включають в себе право на життя та його захист, повагу до честі та гідності, рівність прав 

кожної людини (рівноправ’я), право на свободу та особисту недоторканність, свободу думки 

і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу віросповідання, на 

охорону здоров’я, освіту, заняття діяльністю, до якої є вподобання та яка надає гідну оплату 
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праці, на мирні зібрання, у тому числі для відстоювання власних прав, на відпочинок, со-

ціальний захист та достатній життєвий рівень, особистісні права (право власності на житло 

та інше майно, авторське право, право на створення сім’ї) [1]. 

Українське законодавство, зокрема, ст. 77 Основ, встановлює професійні права та 

пільги медичних і фармацевтичних працівників.  

Разом з тим, відповідно до ст. 78 Основ, медичні і фармацевтичні працівники зобо-

в’язані: 

- сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, 

надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу; 

- безплатно надавати відповідну невідкладну медичну допомогу громадянам у разі 

нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях; 

- поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі 

власним прикладом, здоровий спосіб життя; 

- дотримувати вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю; 

- постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності; 

- надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони 

здоров’я [2]. 

Медичні та фармацевтичні працівники несуть також й інші обов’язки, передбачені 

законодавством. 

Щодо змісту прав та обов’язків лікаря, то слід розрізняти професійні, службові та 

посадові права та обов’язки. Окрім того, їх обсяг залежить і від юридичного статусу того чи 

іншого лікаря, який може бути як лікуючим, так і сімейним, черговим чи головним лікарем 

(керівником медичного закладу). 

Лікуючий лікар  це лікар закладу охорони здоров’я або лікар, який провадить госпо-

дарську діяльність з медичної практики як фізична особа  підприємець і який надає медич-

ну допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування. 

Лікуючий лікар обирається пацієнтом або призначається йому керівництвом медичного 

закладу в установленому законодавством порядку. Головними професійними і службовими 

обов’язками лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження та лікування пацієнта. 

Пацієнт вправі вимагати заміни лікаря (ст. 34 Основ). 

Лікар має право відмовитися від подальшого лікування пацієнта, якщо останній не 

виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, 

за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення. Лікар не несе 

відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або 

порушення пацієнтом встановленого для нього режиму лікування або перебування в 

медичному закладі. 

Черговим лікарем називають лікаря, який почергово заступає на чергування у медич-

ному закладі, особливо у нічний час, коли медичний персонал завершує свою роботу і йде 

додому. Чергування встановлюється у лікарняно-профілактичних закладах, в яких знахо-

дяться пацієнти на лікуванні. То ж за графіком, який складається у медичному закладі, вста-

новлюється чергування медичного персоналу (лікарів і медичних сестер), до якого залу-

чаються практично всі працівники лікарні. Головним завданням чергового лікаря є залучити 

до надання пацієнтам первинної медичної допомоги, а якщо її надання виходить за межі 

професійних знань чергового лікаря, то він зобов’язаний викликати і залучити до надання 

медичної допомоги лікаря відповідної медичної спеціальності і відповідний медичний пер-

сонал, а у випадку необхідності викликати і залучити до надання медичної допомоги службу 

екстреної медичної допомоги. Дії чергового лікаря регулюються відповідною інструкцією. 

Сімейний лікар (в Україні  лікар загальної практики  сімейної медицини)  лікар, 

який отримав спеціалізовану багатопрофільну підготовку з надання первинної медико-сані-

тарної допомоги членам родини будь-якого віку та статі. 
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Процес впровадження сімейної медицини в Україні  тривалий і непростий  почався з 

експерименту у Львівській області у 1987 році, коли у місті Дрогобичі відкрили першу амбу-

латорію загальної практики  сімейної медицини. А з 1995 року розпочато підготовку сімей-

них лікарів за програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. 

Посаду сімейного лікаря може займати лікар, який пройшов підготовку в інтернатурі за 

спеціальністю “Загальна практика  сімейна медицина”, або лікарі за спеціальностями “Ліку-

вальна справа” і “Педіатрія”, що пройшли підготовку у вищих медичних закладах післядип-

ломної освіти за спеціалізацією із сімейної медицини і отримали сертифікат за спеціальністю 

“Загальна практика  сімейна медицина”. 

Контингент населення, який належить до сімейного лікаря для отримання первинної 

медико-санітарної допомоги, формується на основі права вільного вибору пацієнтами лікаря 

в межах затверджених нормативів навантаження затверджених Міністерством охорони 

здоров’я України. Воно ж затверджує і підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють 

його діяльність [4]. 

Особливим правовим статусом наділений головний лікар, який є керівником ліку-

вального закладу. Відповідно до ст. 16 Основ, керівником закладу охорони здоров’я неза-

лежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним квалі-

фікаційним вимогам, що встановлюються Міністерством охорони здоров’я України. 

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу охорони здоров’я 

здійснюються його власником або уповноваженим ним органом чи особою відповідно до 

законодавства. 

В Основах законодавства України про охорону здоров’я міститься чималий перелік 

професійних прав медичних працівників, які доцільно поділити на загальні, тобто ті, що 

пов’язані з умовами праці, охороною їхнього здоров’я, соціальним захистом тощо, а також 

спеціальні, тобто ті, що виникають у процесі надання медичної допомоги пацієнтам. Слід 

пам’ятати про те, що рівність, диспозитивність у відносинах “лікар-пацієнт” базується на 

формулі: право одного суб’єкта медичних правовідносин кореспондує з обов’язком іншого 

суб’єкта.  

Правовий статус того чи іншого суб’єкта складається як відомо, не лише з вправ, а й 

відповідних обов’язків.  
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СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Історія розвитку людства показує, що становлення прав і свобод людини, розширення 

їх номенклатури завжди було ареною гострих зіткнень між індивідом і державою. 

Добровільно надавати соціальні блага і політичні свободи держава не прагнула ніколи. Всі 

існуючі сьогодні права людини, закріплені в міжнародних документах, конституціях, 

законодавстві, були вистраждані та відвойовані людством. Практика показує, що ця битва ще 

не закінчена, що новим поколінням потрібно знову і знову захищати свої права. Поки, на 

жаль, нереальна ситуація, при якій не буде вимагатися зусиль для підтримки і захисту прав і 

свобод людини. В повній мірі права можуть бути забезпечені і захищені у демократичній, 

соціальній, правовій державі. 

17 липня 1997 року Верховною Радою України ратифікувано Європейську конвенцію 

про захист прав людини та основних свобод 1950 року. Ця подія стала початком  нового 

етапу у розвитку української юриспруденції у питаннях юридичного захисту прав людини та 

основних свобод. Незважаючи на те, що в Україні існує, так би мовити, “подвійний” захист 

цих прав та свобод  як на конституційному рівні, так і на рівні Конвенції,  проблеми їх 

практичного застосування залишаються ще не вирішеними. 

Легітимація права з позицій основних (фундаментальних) прав відбувається згідно з 

політико-правовими ідеями європейського лібералізму вільного ринку. Як зазначив один з 

видатних ідеологів цього напряму англійський економіст А. Сміт, “кожна людина, доки вона 

не порушує законів справедливості, залишається абсолютно вільною досягати цілей своїми 

засобами” [1, с. 204]. Воля парламентської більшості при цьому обмежується основними пра-

вами. Головна ж мета права полягає у застосуванні юридичних засобів стримування свавілля 

та деспотизму держави. Інструментом проведення цієї юридичної цільової діяльності слугує 

конституція, яка визначає критерії правового закону. 

Основною юридичною гарантією прав і свобод людини виступає судовий захист. 

Згідно з Конституцією України судовий захист прав і свобод покладено на систему судів за-

гальної юрисдикції та спеціалізовані суди (статті 124, 125 Конституції України). Консти-

туційне право громадян на судовий захист включає в себе два види правочинів. По-перше, 

матеріальний зміст цього права (право потерпілого на відшкодування збитків або шкоди, 

заподіяної злочином або незаконними діями органів державної влади або їх посадових осіб). 

По-друге, його процесуальний зміст (право на судовий позов, на індивідуальну або колек-

тивну скаргу). 

Варто відмітити, що реалізація прав і свобод та результат їх здійснення нерозривно 

пов'язані, але між ними необхідний певний механізм, здатний забезпечити ефективний пере-

хід від одного до іншого. Це відбувається або в процесі дотримання громадянами встанов-

леного правопорядку, або при здійсненні правоохоронної діяльності держави. 

Щодо міжнародного захисту прав та свобод людини, то одним з найважливіших до-

сягнень в міжнародному регулюванні прав людини є заснування та функціонування між-

державного механізму їх захисту. В даний час відповідно до положень міжнародних догово-

рів склалася певна система міждержавних органів, наділених функціями міжнародного конт-

ролю за діяльністю держав у сфері забезпечення прав людини. Такий контроль здійснюється 

на різних рівнях: на універсальному  головні і допоміжні органи Організації Об’єднаних 

Націй; на регіональному  в Європі на рівні Ради Європи та інших інституцій. 

Кожній людині має надаватись можливість вільно обирати спосіб захисту своїх по-

рушених прав. При цьому вона повинна бути впевненою в тому, що держава гарантує рівну 

http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4222&id_book=4221&id_parent=4221&id_vid_res=17
http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=11846&id_book=11791&id_parent=11791&id_vid_res=14
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=575&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=788&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=894&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=277&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=1865&id_book=1733&id_parent=1864&id_vid_res=6
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можливість для будь-кого, незалежно від віри, раси, місця проживання, віку і статі, ско-

ристатися цим правом. В іншому випадку прагнення сучасної держави до демократії, за-

конності, свободи, рівності, гуманізму, правової держави, виражене в конституційних нор-

мах і принципах, залишиться лише декларацією про наміри. 

При застосуванні міжнародного права, зокрема норм Конвенції в Україні, слід виз-

начити його співвідношення з Конституцією України та внутрішнім законодавством. На дум-

ку професора В. Євінтова, система застосування міжнародного права у внутрішньому право-

порядку України ґрунтується на таких засадах: 1) норми міжнародних договорів, що запро-

ваджені в право України ратифікаційним законом, набувають статусу норм національного 

права і підлягають відповідному застосуванню. Пряме застосування таких норм договорів не 

виключається, якщо законодавець не здійснив спеціальної трансформації цих норм у внут-

рішнє законодавство; 2) у разі колізії норм ратифікованого договору та норм національного 

права перші мають вищу силу над другими і підлягають пріоритетному застосуванню;  

3) забороняється запроваджувати в право України і, відповідно, застосовувати договори, які 

суперечать Конституції України. Презумується, що належним чином ратифіковані 

міжнародні договори відповідають Конституції [2, с. 26]. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕДІАЦІЇ (ПОСЕРЕДНИЦТВА) У 

СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Останнім часом увага наукової громадськості привернута до позасудових альтерна-

тивних неюрисдикційних способів вирішення розбіжностей і трудових спорів між праців-

никами і роботодавцями. Як засвідчує практика, одним із таких ефективних і доступних 

способів є медіація (посередництво), що охоплює примирні процедури. Найчастіше такі 

процедури пов’язують з вирішенням трудових спорів, урегульованих спеціальним Законом 

[1]. Питання про поняття, принципи, етапи послідовного розгляду цього виду спорів з 

достатньою повнотою висвітлено в юридичній літературі, зокрема в найновішій монографії з 

трудових спорів, опублікованій в 2016 році [2]. 

Однак у правничій літературі не приділено достатньої уваги вирішенню індивідуальних 

трудових спорів. Тому метою цієї публікації є теоретичне обґрунтування важливості запро-

вадження медіації для вирішення трудових спорів з огляду практичних потреб працівників, 

які перебувають у трудових правовідносинах з роботодавцями різних форм права власності.  

Медіація (посередництво) є альтернативою судовому розгляду, одним із способів вирі-

шення спорів, що випливають з цивільних, сімейних, комерційних, податкових і трудових 

правовідносин. 

На відміну від судового процесу, в якому рішення ухвалює суддя (суд), під час медіації 

сторони при участі медіатора (посередника) досягають прийнятної для них угоди. У 

правничій літературі одні автори розглядають медіацію як метод вирішення конфліктів, інші 

як спосіб вирішення спорів. Так, Т. Фокіна, розкриваючи суть медіації, вказує, що вона є 

методом вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам 

конфлікту налагодити процес комунікацій й проаналізувати конфліктну ситуацію таким 
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чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який задовольняв би інтереси й 

потреби усіх учасників конфлікту [3]. Інші автори, уникаючи при визначенні термінів і 

понять “методи”, “конфлікти”, зазначають, що медіація як спосіб вирішення трудового спору 

передбачає добровільний порядок їх вирішення шляхом проведення переговорів між 

сторонами спору за допомогою одного або декількох посередників (медіаторів) з метою 

досягнення ними взаємоприйнятного рішення про врегулювання спірних відносин [4, 71]. 

У принципі наведені визначення поняття медіацїї збігаються з нашим її розумінням, 

однак вважаємо, що медіація є не методом, а способом вирішення спорів і саме спори, а не 

конфлікти розглядаються процедурами медіації. Конфлікт у філософії розглядається як 

нерозв’язана суперечність, що загрожує вибухом у суспільних відносинах. Це застереження 

стосовно визначення медіації наведеного в публікації Т. Фокіної. 

Потреба в упровадження медіації зумовлюється причинами об’єктивного і суб’єктив-

ного характеру: суди перевантажені напливом різних категорій справ, а щоб вирішити 

якийсь спір треба звернутися тільки до суду, довіра до якого у населення є невисокою; часто 

учасники судових процесів виявляють невдоволення з приводу їх довготривалості, що 

позначається на нераціональній втраті часу та й нерідко на затратах коштів; при публічному 

розгляді справ у судах громадськість дізнається про факти з приватного життя сторін спірних 

правовідносин. 

У нинішніх умовах судової реформи такі альтернативні способи вирішення трудових 

спорів, як медіація, допоможуть розвантажити суди й певною мірою зекономити бюджетні 

кошти для утримання суддів, а також час і кошти для осіб, що мають потребу в правовому 

захисті їх прав та інтересів. До переваг медіації в літературі наводять: економія часу; зни-

ження вартості процесу вирішення спору; можливість сторін впливати на результати; кон-

фіденційність процедури; можливість збереження або відновлення ділових відносин з парт-

нерами; можливість запобігти виникненню подібних спорів у майбутньому; гарантія вико-

нання рішення (у разі успіщної медіації) [2, 108-109]. 

Отже, медіація забезпечує ефективне без зайвих витрат коштів швидке у часі вирі-

шення спору й при тому збереження мирних відносин між сторонами та нейтралітет посе-

редника  медіатора, який не приймав рішення, а лише надавав допомогу в досягненні угоди. 

З погляду теорії права альтернативне врегулювання спорів механізмами медіації не є 

частиною правосуддя і бути ним не може, бо правосуддя в Україні здійснюється виключно 

судами. Проте право кожного будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 

права і свободи від порушень і протиправних посягань повною мірою відповідає конститу-

ційним засадам. У цьому взаємозв’язку варто зважити ще й на практику Конституційного 

Суду України, його рішення, в яких містяться положення про те, що будь- яке досудове 

врегулювання спорів за волевиявленням суб’єктів є правомірним. 

В Україні вже формуються необхідні умови для застосування медіації на практиці. 

Стосовно колективних трудових спорів використовується посередництво в особі спеціаль-

ного суб’єкта-посередника, правовий статус якого встановлено Законом “Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998р. [1] і Положенням 

про посередника, що його затверджено наказом Національної служби посередництва й при-

мирення (НСПП) від 18 листопада 2008р. № 133 [ 5]. Згідно з п.1.2 Положення  це підго-

товлена НСПП особа, яка в разі визначення її за спільним вибором сторін колективного 

трудового спору набуває статусу незалежного посередника. Його основною метою діяльності 

є досягнення довіри сторін колективного трудового спору, встановлення між ними співро-

бітництва, сприяння їм у вирішенні спору на взаємоприйнятних умовах. Однак Законом 

України не передбачено вирішення колективного трудового спору незалежним посеред-

ником, хоча він не є представником сторін. 

Визначені законодавством положення стосовно посередництва в колективних трудових 

спорах на практиці використовуються при медіації в індивідуальних трудових спорах, 

оскільки про неї немає спеціального законодавчого акта і взагалі немає достатньої 
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нормативної бази. Взагалі же застосування медіації ґрунтується на частині п’ятій статті 55 

Конституції України, згідно з якою захист порушених прав громадян допускається будь-

якими не забороненими законом засобами [6]. Разом з тим використовуються норми 

Цивільного й Цивільного процесуального кодексів про угоди, зокрема ст. 175 Цивільного 

процесуального кодексу України (“Мирова угода сторін”) відповідно до якої мирова угода 

укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може 

стосуватися лише прав та обов'язків сторін щодо предмета спору. 

Законодавчі акти про медіацію європейських країн і окремих держав колишніх пост-

радянських республік, використовуючи міжнародні документи щодо альтернативних поза-

судових способів вирішення спорів, створили добротну правову базу, яка крім усього засто-

совується у практичній діяльності медіаторів, враховує соціально-економічні умови життя 

людей відповідної країни, їх національні особливості, стан правосуддя, правосвідомість і 

рівень правової культури громадян. Тому їх законодавчі акти в частині врегулювання 

порядку проведення медіацій них процедур, детального визначення самої медіації, медіатора, 

прав та обов'язків сторін є прийнятними для використання в Україні при підготовці законо-

проектів про медіацію та наступного їх схвалення . Крім усього, у чинних законодавчих 

актах врегульовано питання про порядок оплати праці медіатора, порядок виконання 

ухвалених рішень та й навіть про конфіденційність. Так, у ст. 11 Закону Республіки Білорусь 

“Про медіацію” встановлено, що при проведенні медіації зберігається конфіденційність всієї 

інформації, що стосується медіації, якщо сторони на домовилися про інше, за винятком 

інформації про укладання угод про застосування медіації або про її припинення. На загал у 

Законі більш повно й детальніше регламентовано правові аспекти медіації і взагалі уре-

гульовано відносини, які не охоплено в названій Директиві [7, 341]. Тому досвід наведених 

країн, а також досвід Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини варто актив-

ніше використовувати в нашій країні. 

Найближчим завданням нашої держави є ґрунтовна підготовка законопроектів про 

медіацію для наступного їх ухвалення. У Верховній Раді України вже зареєстровано три 

законопроекти, які перебувають на різних стадіях розгляду. Йдеться про проект законів від 

28. 12. 2014 р. “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо введення проце-

дури медіації)”, від 17. 12. 2015 р. “Про медіацію” та альтернативний проект від 29. 12. 2015 р. 

“Про медіацію”. Законопроект “Про медіацію” за № 3665 3 листопада 2016р. ухвалено парла-

ментом в першому читанні. Законопроект зокрема передбачає хто не може бути медіатором. 

У ньому зазначається, що медіатором не може бути діючий суддя чи звільнений за коруп-

ційні злочини державний службовець. Однак не визначено хто може бути медіатором та 

якими мають бути кваліфікаційні вимоги щодо нього [8]. Проект законодавчого акта го-

тується до другого читання. При подальшій роботі над законопроектом необхідно передба-

чити, що трудові спори способом медіації можуть розглядатися як на пропозицію суду 

(судді) чи на вимогу суду, а також за ініціативою сторін спору. 

Крім законопроектів “Про медіацію” готується проект нової редакції Закону “Про поря-

док вирішення колективних трудових спорів”, в якому передбачається визначити правовий 

статус трудового медіатора замість нині діючого посередника. 

Із заходами щодо широкого запровадження медіації в Україні надалі не припустимо 

зволікати. На порядку денному повинно бути поставлено питання про ухвалення Закону 

“Про медіацію”, а також ухвалення в новій редакції Закону “Про порядок вирішення колек-

тивних трудових спорів” та за прикладом Республіки Польща, яка започаткувала інститут 

медіації і яка в 2005 році включила положення про медіацію до Цивільного процесуального 

кодексу, норми про медіацію включити до Цивільного процесуального кодексу України. 

З усього наведеного випливає висновок, що є потреба продовжувати наукові дослід-

ження з висвітленої нами проблеми, ґрунтовно аналізувати міжнародні акти, законодавство 

країн, в яких ухвалено закони про медіаційні процедури і використати все краще з практики 

держав, в яких відчутні ефективні наслідки від медіації (посередництва). При цьому мати на 
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увазі не лише процедуру розгляду трудових спорів, але й цивільних, комерційних, під-

приємницьких і навіть податкових. 

Втілення у практику нашого життя нових і використання урегульованих правом влас-

тивих медиацій доступних примирних процедур у вирішенні індивідуальних трудових спорів 

стане свідченням адаптації національного законодавства до стандартів Міжнародної 

організації праці та Європейського Союзу. 
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ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 

ЛЮДИНИ  

 

Участь України в євроінтеграційних процесах обумовила поступову адаптацію та гар-

монізацію вітчизняного законодавства згідно з загальноєвропейськими стандартами. Продук-

тивне застосування у національній конституційній доктрині, ратифікованої у 1997 році 

Верховною Радою України [1], Європейської конвенції про захист прав людини і осново-

положних свобод 1950 року [2] (надалі  Конвенція), не може відбуватися без детального 

вивчення її положень та практики їх застосування. Конвенція гарантувала дотримання 

нового загальновизнаного каталогу невід’ємних прав людини та основоположних свобод, а 

також заснувала міжнародний судовий орган – Європейський суд з прав людини (надалі – 

Європейський суд, або ЄСПЛ) наділений компетенцією, серед іншого, розглядати індиві-

дуальні заяви про порушення державами зазначених прав та свобод. З огляду на це, 

актуальним є дослідження форми конвенційного закріплення інституту права власності та 

практики його захисту Європейським судом з прав людини, що і визначено метою даної 

наукової публікації. 

Хоча захист права власності не передбачався положеннями Конвенції у редакції  

1950 року, проте уже 20 березня 1952 р. “… для забезпечення колективного гарантування 

певних прав і свобод, інших ніж ті, які вже включено до розділу I Конвенції ...” [3] до її 

тексту було внесено зміни. Зокрема, відповідно до “Першого Протоколу до Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод” [3], який набув чинності 18 травня 1954 року, 

до Конвенції було додано чотири статті (див. преамбулу та ст. 5 Протоколу), три із яких  

(ст. 1, ст. 2, ст. 3) закріплювали додаткові види прав та свобод особи, а четверта визначала їх 

територіальне застосування Високими Договірними Сторонами. Перші три статті Протоколу 

за формою викладу відповідали статтям Розділу 1 Конвенції, не мали заголовків та гаран-

тували: захист власності, право на освіту та право на вільні вибори.  

Так, частина 1 статті 1 Протоколу зазначала, що “кожна фізична або юридична особа 

має право мирно володіти своїм майном”, і ніхто не може бути позбавлений своєї власності 

інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними прин-

ципами міжнародного права. Тоді як, 2 частина вказаної статті, передбачала право держави 

“здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для 

забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів” [3]. 

Таким чином, суттєво розширювався не лише об’єкт правового регулювання Конвенції, 

але й коло суб’єктів, права та свободи яких гарантувались вказаним актом. Зокрема, до 

суб’єктів, яким гарантовано захист власності, включено не лише фізичних, але і юридичних 

осіб. Таке нововведення було новелою не лише для вказаного правового інституту, але й 

всієї системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Оскільки до 

цього моменту, жодна із статей Розділу 1 Конвенції, не передбачала безпосереднього гаран-

тування будь-яких прав чи свобод юридичним особам. 

Слід зазначити, що поняття “майно” або “власність” має автономне тлумачення у прак-

тиці Європейського суду з прав людини і може відрізнятися від його тлумачення в деяких 

державах-членах Конвенції. Основні вимоги стосовно застосування ст. 1 Першого Протоколу 

щодо захисту права власності Судом вперше наведено у рішенні “Сопрон і Льоннрот проти 

Швеції” (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) рішення від 23 вересня 1982 року, серія A, № 52, 

п. 61), згідно якого Суд зазначив, що стаття 1 Першого Протоколу містить три окремі норми. 

Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; 

друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам  

вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма міститься в частині другій. 

Вона визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відпо-

відно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхід-

ними для забезпечення такої мети. Перед тим як з’ясувати, чи було дотримано першу норму, 

Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. У своїй практиці 

Європейський суд неодноразово звертає увагу на те, що ці три норми не є окремими, вони 

пов’язані між собою. Друга та третя частини стосуються певних випадків втручання у право 

на мирне володіння майном, і отже, повинні тлумачитися відповідно до закріпленого в 

першій нормі загального принципу (див., наприклад, рішення у справах “Ян та інші проти 

Німеччини” (заяви № 46720/99, 72203/01 і 72552/01) від 30 червня 2005 року; рішення у 

справі “Совтрансавто-Холдинг” проти України” (заява № 48553/99) від 25 липня 2002 року 

(п. 90). 

Крім цього з тексту статті 1 Першого протоколу зрозуміло, що ця стаття захищає права 

“кожного”, тобто будь-якої фізичної особи, незалежно від того чи така особа має грома-

дянство держави, дії якої оскаржує, а також чи наявні у неї повноваження на здійснення 

державної влади. До прикладу, кілька справ, у яких Суд визнав порушення статті 14 

Конвенції (заборона дискримінації) у зв’язку з майновими правами, передбаченими статтею 

1 Першого протоколу, були пов’язані саме з відмінностями в регулюванні національним за-

конодавством отримання пенсії громадянами відповідної держави та іноземцями (наприклад, 

справа “Андрєєва проти Латвії” (Andrejeva v. Latvia), заява № 55707/00). Відповідно, заявни-

ками в таких справах були саме іноземці. Крім того, фізична особа може розраховувати на 

захист своїх майнових прав незалежно від того, чи отримала вона їх як приватна особа або у 

зв’язку із виконанням публічних повноважень. Так, у справі “Колишній король Греції та інші 

проти Греції” (Former King of Greece & Others v. Greece) заявником був колишній король 
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Греції, який звернувся по захист майна, отриманого ним від держави за часів його правління. 

У справі “Зубко та інші проти України” Європейський суд розглянув скарги трьох діючих 

суддів та одного судді у відставці стосовно затримок у виплаті їхньої зарплати. При цьому 

стосовно трьох діючих суддів Суд відхилив скарги про порушення їхнього права на 

справедливий суд, бо існуюча на той момент практика Суду не визнавала застосування статті 

6 Конвенції до трудових спорів державних службовців. Однак, Суд визнав порушеним їхнє 

право власності на несплачену зарплатню та присудив державі сплатити затримані суми і 

компенсувати завдану суддям моральну шкоду. 

Також, стаття 1 Першого протоколу передбачає захист прав юридичних осіб які зазнали 

порушення свого права власності, незалежно від місця реєстрації юридичної особи. У 

практиці ЄСПЛ було багато випадків, коли заявниками були іноземні компанії (див., на-

приклад, рішення у справах “Совтрансавто-Холдинг” проти України” (заява № 48553/99) від 

25 липня 2002 року, “Компанія Регент” проти України” від 3 квітня 2008 року (п.1, 61), 

“East/West Alliance Limited” проти України” (заява № 19366/04) від 23 січня 2014 року та ін.). 

Важливо звернути увагу на те, що не будь-яка юридична особа може звертатись із скаргами 

до Суду. “Юридична особа, яка вважає, що її права, передбачені Конвенцією та протоколами 

до неї, було порушено, може звернутись із заявою, якщо вона є недержавною організацією в 

розумінні статті 34 Конвенції” (див. рішення у справі “Радіо Франс” та інші проти Франції” 

(Radio France and Others v. France) від 23 вересня 2003 р., заява №53984/00). Таким чином 

організації, які мають відношення до державно-адміністративного управління, у тому числі 

державні підприємства, не можуть бути заявниками щодо порушень ст. 1 Першого прото-

колу. Наприклад, у справі “Державна холдингова компанія “Луганське вугілля” проти Украї-

ни”, рішення від 27 січня 2009 року, Європейський суд відмовився розглядати заяву, дійшов-

ши висновку, що компанія-заявник була зареєстрована як корпорація, що перебувала у 

власності та під управлінням держави і була залучена для здійснення урядових повноважень 

в сфері управління вугільною промисловістю, відіграючи роль державної інституції в цій 

сфері державного управління. Водночас, Європейський суд вважає, що за загальним прави-

лом акціонери компанії, включаючи мажоритарних, не можуть вважатись жертвами пору-

шень прав компанії. Так, у справі “Кетко проти України” Суд визнав неприйнятною заяву 

власника 50% СП ТОВ “Імекс”, зважаючи на те, що порушення, на які скаржився заявник, 

стосувалися саме компанії, а не його особисто. 

Ще однією особливістю застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції є те, що 

вона гарантує не лише право “мирно володіти”, а й право власності в його традиційному 

розумінні. Насамперед слід зазначити, що слово “володіти”, яке зустрічається в українському 

перекладі, є неточним, так би мовити, офіційним перекладом. Скажімо, слово “enjoyment”, 

яке використане в англійському офіційному тексті, означає не лише “володіння” чи “корис-

тування”, а передусім “радість”, “задоволення” та “насолоду”. Таким чином, “мирне володін-

ня”  це, буквально “мирне насолоджування” своїм майном. Звісно, зважаючи на правову 

традицію вітчизняного нормотворення, важко уявити в офіційному тексті формулювання на 

кшталт “задоволення від свого майна”, однак, зважаючи на існування мовної розбіжності і 

враховуючи вимоги пункту 4 статті 18 Закону України “Про виконання рішень та застосу-

вання практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, 

важливо розуміти оригінальний текст Конвенції та користуватися ним. 

На завершення варто зазначити, що у межах статті 1 Першого протоколу до Конвенції 

Європейським судом здійснюється автономне тлумачення поняття “майна”. Зокрема, воно не 

обмежується власністю на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у 

національному праві. Певні інші права та інтереси, що становлять активи, також можуть 

вважатися правом власності, а відтак і “майном”. Визначальними критеріями для оцінки 

майна є його економічна цінність, тобто грошова оцінка, здійснювана виходячи із об’єктив-

них чинників, а також ознака реальності майна, яке повинно бути наявним. Конвенція не 

захищає майбутніх прав.  
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Підсумовуючи, доцільно зазначити, що в результаті регламентації Першим Протоко-

лом, захисту права власності, не лише вперше здійснено конвенційне закріплення одного із 

економічних прав, але й істотно розширено коло суб’єктів, права та свободи яких гаран-

туються Конвенцією. Це створило передумови для додаткового ефективного захисту права 

власності у державах-учасницях Конвенції, у тому числі і в Україні. Як наслідок, захист 

права власності набув широкого розвитку у практиці Європейського суду з прав людини та, 

беззаперечно, став важливим елементом позитивного розвитку усієї Страсбурзької системи 

захисту прав людини. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО 

НЕПОВНОЛІТНІХ  

 

Відповідно до ст. 3 Конституції України серед усіх категорій осіб, чиї права і свободи 

зобов’язалася забезпечувати наша держава, слід виділити окрему групу – неповнолітніх, яким 

органи законодавчої, виконавчої та судової влади повинні приділяти особливу увагу. Зокрема 

правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного розвитку нашої 

країни. Тому чинним національним законодавством передбачені додаткові гарантії, що 

забезпечують при провадженні в справах неповнолітніх встановлення істини в справі, захист 

прав і законних інтересів неповнолітніх, а також сприяння підвищенню виховного поперед-

жувального впливу кримінального судочинства. Злочинність неповнолітніх – це сукупність 

злочинів у суспільстві, вчинених особами у віці від 14 до 18 років. 

Ефективне запобігання злочинам неповнолітніх у взаємодії з кримінально-правовими 

заходами впливу на осіб, які їх вчиняють, є умовою безпеки здоров’я підростаючого поко-

ління, боротьби з негативними впливами на формування цілісних орієнтацій і поведінки 

членів суспільства. 

Одним з вагомих чинників, які підлягають особливому дослідженню є, зокрема, 

обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, визначаються ст. 91 

КПК України і є загальними для всіх кримінальних проваджень, у тому числі й у справах про 

злочини неповнолітніх. Однією з особливостей провадження у зазначених справах є 

розширення меж предмету доказування.  

Закон передбачає, що при провадженні досудового слідства і розгляді таких справ у 

суді, крім обставин, що підлягають доказуванню в кожній кримінальній справі (ст. 91 КПК 

України), необхідно також з’ясувати обставини, зазначені в ч. 1 ст. 485 КПК України, а саме: 

1. Точний вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження). Це необхідно для 

правильного вирішення питання про те, чи може він нести кримінальну відповідальність, як 

краще організувати роботу з його вихованням.  
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Одні вчені вважають, що першим віком, з якого може наставати кримінальна відпо-

відальність, має бути вік статевої зрілості. Оскільки саме цей вік, на їх думку, припадає 

кульмінаційний момент розвитку людини – становлення її як особи [2, с.80].  

2. Стан здоров’я і загального розвитку неповнолітнього 

За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з душевним 

захворюванням, слід також з’ясувати, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і 

в якій мірі міг керувати ними, при необхідності провести експертизу з участю фахівців у 

галузі дитячої та юнацької психології (педагога, психолога), або ці питання поставити на 

вирішення експерта-психіатра (ст.486 КПК України). 

3. Характеристика особи неповнолітнього, зокрема, те, де навчився або працював; як 

ставився до навчання, праці; якою була поведінка в навчальному закладі, за місцем роботи; 

чи притягався раніше до кримінальної відповідальності; чи мала місце явка з повинною 

обвинуваченого неповнолітнього; чи застосовувались раніше заходи примусового характеру. 

4. Умови життя й виховання неповнолітнього. По-перше: в яких умовах проживає і 

виховується неповнолітній; як ставляться до виконання своїх обов’язків, його батьки; чи не 

ведуть батьки антисоціальний спосіб життя; психологічна обстановка в сім’ї; чи не 

застосовується в сім’ї насильство щодо неповнолітнього; 

По-друге: в якому закладі освіти навчається неповнолітній; яким чином характеризує 

класний керівник неповнолітнього; чи створено в закладі освіти умови для навчання, 

виховання та творчого розвитку особистості учнів тощо. 

5. Обставини, які негативно впливають на виховання неповнолітнього. 

Для того, щоб певною мірою контролювати а також пливати на процес формування 

особи, необхідно чітко уявляти собі основні інститути соціалізації, їх можливості та тенден-

ції розвитку за сучасних умов. До таких інститутів, зокрема відносять: сім’ю, навчальний 

заклад а також, останнім часом, засоби масової інформації.  

Ще один надзвичайно важливий інститут соціалізації – засоби масової інформації. За 

відсутності цензури і вільного доступу до будь-якої інформації неповнолітні легко застосо-

вують аморальні стереотипи поведінки, що врешті решт призводить до вчинення право-

порушень [3, с. 28]. На нашу думку слід запровадити обмеження на відвідування певних 

фільмів та доступ до певної інформації особам, яким ще не виповнилось 18 років. Адже 

через засоби масової інформації та всесвітню мережу Інтернет дитина дуже легко, в доступ-

ній, іноді примітивній форі засвоює певні негативні правила поведінки, які копіює, діз-

нається про різноманітні способи і засоби вчинення протиправних дій. Однією з причин 

цього є сучасна позиція держави щодо правового виховання молоді.  

Слід погодитись з В. К. Грищуком у тому, що доведення кримінально-правової інфор-

мації, її роз’яснення суб’єктам має поки що примітивний характер. Воно полягає в опублі-

куванні кримінальних законів, як правило, в офіційних виданнях законодавця, не завжди дос-

тупних для пересічного громадянина. Не задіяні достатньою мірою для широкої роз’яс-

нювальної роботи і засоби масової інформації. Принцип “незнання закону не звільняє від 

кримінальної відповідальності” вперто проводиться державою, що не допустимо в сучасних 

умовах гуманізації суспільства [4, с. 30].         

Проблема правової інформованості набуває особливого значення щодо неповнолітніх. 

Саме тому особливу увагу держава повинна приділяти правовому вихованню неповнолітніх 

у школі – як загальнодоступному і обов’язковому інституту соціалізації.   

6. Наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули неповнолітнього в 

злочинну діяльність. 

Оскільки дії дорослих осіб, що втягують неповнолітніх у пияцтво, злочинну та іншу 

антигромадську діяльність, становить підвищену суспільну небезпеку, Верховний Суд Украї-

ни вказав судам на їх обов’язок: усебічно з’ясовувати обставини, що негативно впливали на 

виховання неповнолітнього, який вчинив злочин; виявляти дорослих осіб, які втягнули його 

в злочинну діяльність (Постанова Пленуму ВСУ від 27.02.2004 № 2 “Про застосування 
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судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 

антигромадську діяльність”). 

Невстановлення зазначених обставин свідчить про істотну неповноту провадження у 

справі. У Постанові Пленуму Верховного Суду від 16.04.2004р. № 5 “Про практику засто-

сування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”, п.5, ч.1, зазна-

чено що в разі, коли не встановлені обставини, передбачені ст.485 КПК України, і немож-

ливо усунути таку неповноту досудового слідства в судовому засіданні, суд повинен повер-

нути справу на додаткове розслідування. Разом з тим, після прийняття у 2012 році нового 

Кримінального процесуального кодексу, який не передбачає порядок повернення справ на 

додаткове розслідування, дане положення фактично втратило свою актуальність. 

Встановлення цих додаткових обставин спрямоване на більш глибоке вивчення особис-

тості неповнолітнього обвинуваченого з метою виявлення причин вчинення нею кримі-

нального правопорушення і визначення виду покарання або заходи впливу, що сприятимуть 

з урахуванням особистісних особливостей виправлення неповнолітнього. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

З метою підвищення ефективності виконавчого провадження Верховною Радою 

України 02.06.2016 р. прийнято нові закони у сфері регулювання примусового виконання 

рішень: “Про виконавче провадження” [1] та “Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів”[2]. Відповідно до попереднього Закону 

України “Про виконавче провадження”, усі витрати виконавчого провадження фактично 

фінансувалися виключно з Державного бюджету. Якщо державний виконавець виконав 

рішення повністю або частково, він мав можливість стягнути з боржника і витрати на про-

ведення виконавчих дій, якщо ж рішення не було виконано, витрати на виконавчі дії вже 

ніхто і не повертав. Оскільки реально виконаних рішень, насправді, було досить мало, то 

переважно більша частина бюджетних коштів, за рахунок яких через органи Державної 

виконавчої служби (надалі  ДВС) здійснювалося фінансування витрат виконавчого провад-

ження, були втраченими. 

Для мінімізації бюджетних витрат на проведення виконавчих дій та забезпечення 

фінансування цих витрат в діяльності приватного виконавця законодавцем передбачено 

обов’язкове авансування стягувачем витрат на вчинення виконавчих дій. Так, ч. 2 ст. 26 

Закону України “Про виконавче провадження” у новій редакції (далі – Закон) встановлено, 

що до заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансо-

вого внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних 

розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру – у розмірі одного міні-

мального розміру заробітної плати з боржника-фізичної особи та в розмірі двох мінімальних 
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розмірів заробітної плати з боржника – юридичної особи. Вказана стаття додатково визначає 

категорію рішень за якими стягувачі звільняються від сплати авансового внеску та коло осіб 

– стягувачів, які також звільнені від сплати авансового внеску. 

Ст. 43 Закону передбачає й додаткове авансування витрат виконавчого провадження. 

Так, у разі якщо витрати на залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів господарю-

вання на платній основі, виготовлення технічної документації на майно, здійснення витрат 

на валютообмінні фінансові операції та інших витрат, пов’язаних із перерахуванням коштів, 

перевищують суму сплаченого авансового внеску, стягувач зобов’язаний додатково здійс-

нити авансування таких витрат. У разі перебування виконавчого провадження на виконанні у 

приватного виконавця авансування стягувачем зазначених витрат виконавчого провадження 

є обов’язковим лише на вимогу приватного виконавця. При цьому, якщо згідно Закону від 

сплати авансового внеску певну категорію стягувачів звільнено, то звільнення від сплати 

коштів на додаткове авансування витрат виконавчого провадження Законом не передбачено.  

Отже, кожен стягувач зобов’язаний здійснювати авансування витрат на проведення 

виконавчих дій саме по виконанню рішення, винесеного на його користь, окрім випадків 

коли згідно закону він звільнений від сплати авансового внеску. Авансування цих витрат є 

обов’язковим і здійснюється у два етапи: перший – шляхом сплати авансового внеску при 

поданні заяви про примусове виконання рішення; другий – шляхом додаткового авансування 

витрат виконавчого провадження у разі недостатності коштів авансового внеску для вчи-

нення виконавчих дій, визначених ч. 1 ст. 43 Закону. 

Також треба звернути увагу на те, що Закон передбачає не лише додаткове авансування 

витрат виконавчого провадження на проведення виконавчих дій, визначених ч. 1 ст. 43  

цього Закону. У виконавчому провадженні існує ще два випадки додаткового авансування 

витрат на проведення чітко визначених виконавчих дій. Так, ч. 5 ст. 50 Закону встановлює, 

що у разі відсутності технічної документації на нерухоме майно боржника-фізичної особи, у 

зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення такої документації 

здійснюється за зверненням виконавця в установленому законодавством порядку за рахунок 

додаткового авансування стягувача. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня 

одержання відповідного повідомлення виконавця не авансує витрати, пов’язані з під-

готовкою технічної документації на майно, виконавчий документ повертається стягувачу,  

за умови що відсутнє інше майно у боржника, на яке можливо звернути стягнення. Крім 

того, ч. 3 ст. 28 Закону також передбачає додаткове авансування витрат виконавчого 

провадження на те, щоб документи виконавчого провадження надсилалися його учасникам 

рекомендованими листами. В той же час, авансування витрат на направлення виконавцем 

документів рекомендованою поштою не є обов’язковим і здійснюється виключно за ініціа-

тивою стягувача. По суті ще один додатковий вид витрат виконавчого провадження, який 

здійснюється виключно за умови обов’язкового авансування стягувачем, визначено ч. 2  

ст. 43 Закону. Так, вказана норма встановлює, що з метою забезпечення провадження вико-

навчих дій виконавець може здійснювати інші витрати виконавчого провадження, крім вста-

новлених Міністерством юстиції України, за умови їх обов’язкового авансування стягу-

вачем.  

Згідно ч. 3 ст. 43 Закону після закінчення виконавчого провадження або повернення 

виконавчого документа стягувачу авансовий внесок повертається стягувачу, якщо інше не 

передбачено цим Законом. 

Слід погодитись, що недоліком даної норми є те, що законодавець передбачив можли-

вість повернення стягувачу лише авансового внеску, а повернення додаткового авансування, 

яке стягувач зобов’язаний здійснити згідно ст. 43 Закону, не передбачив. Слід наголосити на 

тому, що згідно Закону авансовий внесок і додаткове авансування витрат виконавчого 

провадження за своєю природою є абсолютно різними коштами, а тому ці поняття не є 

тотожними [3].  
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Відповідно до редакції ч. 3 ст. 43 Закону передбачено можливість повернення авансо-

вого внеску лише при здійсненні двох виконавчих дій: після закінчення виконавчого 

провадження або при поверненні виконавчого документа стягувачу. З незрозумілих причин 

законодавець упустив ще одну дію, при якій, за логікою Закону, має бути передбачено по-

вернення стягувачу авансового внеску, а саме при поверненні виконавчого документу до 

суду, який його видав (ст. 38 Закону). Так, ст. 38 Закону встановлює, що виконавчий доку-

мент, прийнятий виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі по-

новлення судом строку подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий 

документ, або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду (крім виконавчих документів, 

що підлягають негайному виконанню). За цих обставин законодавець зовсім несправедливо 

поступив із стягувачем, який втратив не лише можливість виконати рішення, яке було 

винесено на його користь, а ще й втратив кошти внесені ним на сплату авансового внеску, 

які йому, згідно даної редакції Закону, повернуті вже не будуть. 

Зважаючи на викладене, вважаю, що необхідно усунути вищевказані порушення прав 

стягувачів шляхом внесення змін до ч. 3 ст. 43 Закону, виклавши її в такій редакції: 

“3. У разі закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа 

стягувачу або повернення виконавчого документа до суду, який його видав, авансовий 

внесок та сплачені стягувачем кошти на додаткове авансування витрат виконавчого про-

вадження повертаються стягувачу, якщо інше не передбачено цим Законом”. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ  

(ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА) 

 

Починаючи з XIV ст. більша частина українських земель перебувала у складі Великого 

князівства Литовського. Ця держава була багатонаціональною, де українські князівства 

одержали сприятливі умови для свого соціально-економічного і культурного розвитку.  

Більшість джерел права литовсько-української влади спиралися на давні руські правові 

джерела і “Руську Правду”. У цей період основна частина українського населення  селянст-

во, підпадала під владу земельних власників, а у розшарованому на окремі стани суспільстві 

на перший план вийшла боротьба за станові права, вільності та привілеї.  

Деякі аспекти регламентації прав людини в контексті становища жінки в подружніх 

відносинах можна простежити у “Судебнику” (Статуті) короля Казимира 1468 р. Пам’ятка 

регламентувала різні сторони юридичного життя, зокрема сімейні відносини. Згідно із 

“Судебником”, домінуюче місце посідав чоловік, якому жінка зобов’язана була підкорятися. 

Жінка керувала домашнім господарством і мала власні джерела прибутків. Після заміжжя 

вона приносила в дім чоловіка рухоме майно, яке складалося з її власних речей і предметів 

домашнього вжитку [1, c. 80].  
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Литовський статут 1529 року був першим у Європі систематизованим зводом законів 

різних галузей права. За словами М.О. Максименка “Руська правда”, що виникла на тому ж 

ґрунті, на якому розвинулося згодом Литовсько-Руське право, стала вихідним началом його 

розвитку [2, c. 309].  

У Литовських статутах знаходимо ідеї особистої відповідальності, захисту прав 

людини з боку держави [3, c. 61]. 

Прогресивне значення мало офіційне закріплення принципу єдиного законодавства для 

всіх підданих держави та їх рівність перед законом. Однак враховуючи наявність суттєвих 

станових привілеїв і обмежень ці положення багато в чому були декларативними та фік-

тивними. 

Спостерігалося підвищення захисту прав людини і в кримінальному праві. Зокрема, 

проголошено недопустимість арешту без законних підстав і покарання без суду, право на 

розгляд справи неупередженим судом, право на допомогу адвоката (в тому числі і для осіб, 

які нездатні її оплатити). Заборонялося карати за чужу провину родичів або слуг правопо-

рушника.  

Вільну людину за жодних обставин не можна було перетворити на невільника, вона 

мала право виїзду до будь-якої країни, з якою не ведеться війна.  

Як і в Руській правді традиційно закріплювалось домінування прав чоловіка. Жінку 

заборонялося видавати заміж проти її волі. Для законного розірвання шлюбу досить було 

чоловікам заявити перед світським або духовним судом чи посадовою особою місцевої адмі-

ністрації про те, що вони розривають свій шлюб, і вільні  вступити у новий шлюб. Однією з 

вагомих причин для отримання дозволу на розірвання шлюбу було перелюбство дружини  

[4, c. 21].  

Декларувалася свобода віросповідання, однак вона мала обмежений характер, стосува-

лася лише “християнських” релігій. Переломним етапом в правовому становищі людей, які 

мали різні погляди на релігію стало підписання Кревської унії у 1385 році. До унії “по-

ганська” віра була зрівняна в правах разом з православною і католицькою. Серед удільних 

князів та в раді можна було зустріти князів різної віри, християн і нехристиян, католиків і не 

католиків. Унія впровадила не лише релігійні відмінності, але й правові обмеження. У 1387 

році князь Ягайло своїм першим привілеєм поділив суспільність на християн (католиків) і 

нехристиян, але на практиці розмежовували католиків, православних та нехристиян (євреїв і 

татар) [5, c.132]. 

Згідно цього привілею лише католик міг мати землю на повному праві, бути власником 

без всяких обмежень. Католикам із шляхти надавалися більші особисті права, звільнялися від 

державних тягарів (будівництва мостів, замків). Для того, щоб набути всі ці права, потрібно 

було перейти на католицьку віру. 

Другий, так званий Городельський привілей 1413 р. визнав нові права й свободи  

тільки католикам. Лише католик міг прийняти герб. Коли хто прийняв католицизм, тим 

самим він набував привілеї, коли ж хто відпадав від католицької церкви, то тим самим 

втрачав набуті привілеї. Православне населення відтепер стало вже неповноправне [5,  

c. 132].  

Правове становище католиків і православних у Великому князівстві зазнало змін вже у 

1432-1434 рр. У цей час було зрівняно православних панів з католицькими. Православні 

одержали право необмеженого посідання майна (pleno jure), можливість діставати герб; їх  

не можна було карати без попереднього суду, відбутого за зобов’язуючим правом тої чи 

іншої місцевості; їх було звільнено від оплати так званого дякла (данина худобою або 

збіжжям).  

Привілеї 1563 й 1568 рр. цілком зрівняли православних з католиками, але на практиці 

усе-таки православним чинили всякі труднощі й обмеження [5, c. 133]. 

Литовський статут за своїм характером хоч і займався справами, які можна застосу-

вати до всіх станів, усе-таки він зберігав перш за все інтереси шляхти. Відповідно до 
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процесових постанов Литовського статуту шляхтичеві було легше уникнути кари, а також 

доказати чиюсь вину. Покарання, передбачені для шляхтичів, були легші, ніж для інших груп 

населення. Повні політичні права надавались тільки шляхетському стану [6, c. 50]. У 

статуті є цілі розділи, присвячені правовому становищу шляхти.  

Всі три редакції Литовського статуту не є однаковими. Перша редакція захищала інте-

реси більших магнатів, але поважала права селян. Друга – збільшила права дрібної шляхти та 

одночасно зменшила права селян. Третя – стоїть на сторожі прав виключно шляхетського 

стану, та заперечує права селян. Литовський статут лише поверхнево торкався прав міщанст-

ва й духовенства. Як стверджує проф. М. Чубатий “він був чисто шляхетським кодексом”  

[5, c. 98]. 

Те, що Литовські статути здійснили чималий вплив на розвиток інституту прав людини, 

в тому числі і в українському правотворенні, не викликає жодного сумніву. Окрім того, що 

вони були чинними на українських землях, мова їх написання була староукраїнською, яка 

була державною мовою у Великому князівстві Литовському. Внаслідок цього Литовські 

статути (1529, 1566, 1588 рр.), і особливо останній з них, який багатьма сучасниками вва-

жався найдосконалішим в тогочасній Європі збірником законів, закріпили низку принципово 

нових підходів до статусу особи.  
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ЗАБОРОНА КАТУВАНЬ, ЖОРСТОКОГО, НЕЛЮДСЬКОГО АБО ТАКОГО, 

ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ ЧИ ПОКАРАННЯ – У СВІТЛІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО ЇЇ 

ГІДНОСТІ 

 

Відповідно до загальновизнаних принципів правового регулювання, ратифіковані 

міжнародні договори стають частиною національного законодавства та мають над ним пріо-

ритет. Заборона катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, по-

водження чи покарання розглядається як обов’язкова норма міжнародного права, для 

ефективності якої спрямовуються зусилля на розробку боротьби з такого виду злочинами. 

Практика Страсбурзького суду встановила, що для того аби визнати жорстоке поводження 

порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, воно 

повинно досягати мінімального рівня жорстокості, оцінка якого залежить від усіх обставин 

справи (тривалість такого поводження, його наслідки, стать, вік, стан здоров’я потерпілого 

тощо) [1, с. 5]. Окрім того, Суд провів розмежування понять “нелюдське поводження” та  
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“поводження, яке принижує людську гідність” вказавши, що перший вид характеризується 

систематичністю, є умисним, а також спричиняє тілесні ушкодження або гострі фізичні чи 

душевні страждання. Проте, таке розмежування навряд чи є правильним, оскільки “повод-

ження, яке принижує людську гідність” також є умисним, нелюдським та може бути систе-

матичним. Натомість, у теорії кримінального права відзначають, що на відміну від кату-

вання, негуманне поводження не завжди характеризується такою ознакою як намір завдати 

страждання. Також вказується, що під час такого виду поводження рівень страждань має 

бути меншим, ніж у випадку катування [2, с.27]. Мабуть, акцентувати увагу на так званий 

“рівень страждань” є недоречним, оскільки це неможливо з’ясувати. До того ж, виникає 

запитання: як при катуванні може бути гуманне поводження або ж при негуманному повод-

женні відсутнє катування, оскільки останнє характеризується заподіянням потерпілому фі-

зичних і (або) моральних страждань?  

Внаслідок теракту, який мав місце у США 11 вересня 2001 р., у західних державах 

розпочалось активне обговорення питання щодо доцільності застосування жорстокого по-

водження щодо людей, які підозрюються у вчиненні терористичних актів. Така ж проблема 

розглядалася у Німеччині, коли правоохоронні органи розслідували випадок викрадення і 

можливого вбивства малолітньої дитини. Внаслідок цього виникає наступне запитання: “Чи 

могла поліція застосовувати тортури задля того, щоб врятувати життя дитини?” З цього 

приводу у Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

(ст.15) вказується, що забороняються будь-які відступи, навіть під час війни або іншої сус-

пільної небезпеки, яка становить загрозу для життя людей. Як приклад, слід навести справу 

Tomasiv. France, що стосувалась скарги заявника на застосування щодо нього жорстокого 

поводження. Суд визнав порушення статті 3 Конвенції, оскільки заявникові, під час три-

мання його під вартою, були завдані травми. В свою чергу, уряд Франції доводив, що необ-

хідно взяти до уваги той факт, що заявник є терористом і вчиняв насильницькі злочини, ос-

кільки був членом незаконної організації “Корсиканський національний фронт визволення”, 

а також підозрювався у вбивстві поліцейського. Однак Суд зазначив, що боротьба з теро-

ризмом не може виправдати дії державних органів поза межами, встановленими ст. 3 

Конвенції щодо фізичної недоторканості особи [3]. 

В свою чергу, у жодному із проаналізованих міжнародних документів не розкривається 

зміст поняття жорстокості. Згідно з приміткою до шостого принципу Зводу принципів 

захисту всіх осіб, що підлягають затриманню або ув’язненню в будь-якій формі, юридична 

конструкція “жорстокі, нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або 

покарання”, повинна тлумачитися таким чином, щоб забезпечити, по можливості, найбільш 

широкий захист проти зловживань фізичного чи психічного характеру. Вже з першого 

погляду зрозуміло, що вищезазначені поняття характеризуються високим рівнем суб’єкти-

візації, оскільки прояви “поганого поводження” є різноманітними, а отже визначення того, 

що ж підпадає під дію статті 3 Європейської конвенції з прав людини, має стати вихідним 

при її застосуванні. Очевидно, що відповідь на це питання базується на основі здорового 

глузду, внаслідок якого пересічний громадянин побачить у певних діях акт катування або ж 

припустить, що певне поводження є нелюдським, а відтак – недопустимим. 

Натомість, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність видів поводження і покарання 1984р. містить дефініцію поняття “кату-

вання”, під яким розуміють будь-яку дію, якою будь-якій особі умисне завдаються сильний 

біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи 

відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких 

вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої при-

чини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страж-

дання спричиняються державними посадовими особами чи іншими особами, котрі висту-

пають як офіційні, чи з їх підбурюванням, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди. Отже, ви-

ходячи із вищезазначеної дефініції, можна сказати, що основними ознаками катування  
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є спричинення сильного болю або страждання; вчинення безпосередньо державними поса-

довими чи іншими офіційними особами; наявність конкретної мети. Окрім того, у цій же 

статті (ст.3) Конвенції міститься вказівка на те, що у поняття “катування” не включаються 

біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій і є невіддільними від 

них. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Корупція в сучасному світі становить серйозну загрозу державі, демократії, правам 

людини та соціальній справедливості. Вона стримує економічний розвиток держави, створює 

небезпеку для розвитку демократичних інститутів і підриває моральні підвалини суспільства. 

Це повною мірою стосується України, високий рівень корумпованості якої відзначається як 

вітчизняними так і зарубіжними аналітиками, авторитетними міжнародними інституціями. 

За роки незалежності в Україні створений організаційно-правовий механізм протидії 

корупції: створені спеціалізовані антикорупційні органи держави, які використовують у 

своїй діяльності кращий світовий досвід протидії корупції; прийнята низка законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актів, що визначають і регламентують антикорупційну 

політику держави. Разом з тим, поки що, ефективність антикорупційної політики в Україні 

загалом вкрай низька. 

Ефективність кримінально-правової, у тому числі антикорупційної політики держави 

визначається рівнем чинного законодавства, його відповідністю вимогам соціального роз-

витку суспільства, а також результативністю діяльності правоохоронних органів держави  

[8, с. 297]. 

Актуальною видається потреба проаналізувати стан формування антикорупційної 

політики в Україні, виявити проблемні питання та дослідити їх вплив на реалізацію політики 

держави щодо протидії корупції та сформулювати обґрунтовані пропозиції щодо вдоско-

налення процесу й результату формування антикорупційної політики в сучасних умовах. 

Корупція стала для України основною перешкодою для політичного, економічного та 

духовного розвитку, вона реально загрожує національній безпеці країни. 

Україна ратифікувала ряд міжнародних антикорупційних угод. Верховна Рада України 

звернулася до проблеми корупції майже чверть століття тому – 7 травня 1993 року прийняла 

постанову “Про невідкладні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю і коруп-

цією” [4]. Враховуючи загострення криміногенної ситуації в республіці, Верховна Рада Ук-

раїни постановила, зокрема, підготувати й розглянути проекти законів про державну службу, 

про боротьбу з корупцією, про боротьбу з легалізацією грошей і цінностей, одержаних 

протиправним шляхом. 
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Перший Закон України “Про боротьбу з корупцією” був прийнятий Верховною радою 

України 5 жовтня 1995 року [1]. Цей закон діяв до 1 січня 2011 року. 11 червня 2009 року 

Верховною Радою України був прийнятий закон “Про засади запобігання та протидії коруп-

ції”, який так і не був введений у дію. 

7 квітня 2011 р. був прийнятий новий Закон України “Про засади запобігання і протидії 

корупції” [2]. Заслуговує на увагу положення цього Закону, яке закріплює принцип пріори-

тетності запобіжних заходів у антикорупційній політиці України [2, ст. 3]. 

14 жовтня 2014 року був прийнятий нині діючий Закон України “Про запобігання 

корупції” (Далі  Закон), який був уведений в дію 25 квітня 2015 року [3]. 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобі-

гання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних 

механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. 

У Законі дається найбільш повне визначення поняття “корупція”, наводиться широкий 

перелік осіб, які є суб’єктами корупційних правопорушень, визначається правовий статус 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Третій розділ Закону носить назву “Формування та реалізація антикорупційної полі-

тики”. Зміст цього розділу Закону не зовсім відповідає зазначеній назві. Відсутнє визначення 

поняття “антикорупційна політика”, не окреслені основні напрями її формування та здійс-

нення, тобто реалізації. Міститься лише вказівка, що засади антикорупційної політики 

(Антикорупційна стратегія) визначаються Верховною радою України. Передбачені щорічні 

парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, за результатами яких Верховна 

Рада України затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації 

засад антикорупційної політики. 

Закон визначив, зокрема, правила й порядок подання декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Важливим є положення щодо 

оприлюднення поданих декларацій. 

Не зовсім обґрунтованим, на нашу думку, є наявність у Законі окремого розділу 

“Захист викривачів”. Ці питання є достатньо врегульовані чинним Кримінальним проце-

суальним кодексом та іншими законодавчими та підзаконними актами, що регулюють захист 

учасників кримінального провадження. 

Містить Закон і ряд формальних положень, зокрема, щодо Антикорупційної програми 

юридичної особи та посади Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобі-

гання корупції. Немає жодного прикладу, де б ці заходи були результативними. 

Недоцільним, як видається, є закріплення в окремому розділі Закону питань відпо-

відальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслід-

ків. Ці питання врегульовані чинними Кримінальним кодексом та Кодексом України про 

адміністративні правопорушення. 

Питання міжнародного співробітництва виписані в Законі неконкретно й поверхнево, 

дублюють конституційні положення та положення інших законів. Про низький рівень 

міжнародного співробітництва України з питань боротьби з корупцією свідчить той факт, що 

жодний корупціонер не був виданий іноземною державою Україні, жодних коштів, викра-

дених корупціонерами в українського народу і вивезених за кордон не повернуто. 

Одночасно з прийняттям Закону “Про запобігання корупції” 14 жовтня 2014 року був 

прийнятий і Закон України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” (далі  Антикорупційна стратегія) [5]. 

Значна частина заходів Антикорупційної стратегії вже виконана. Так. зокрема, прий-

няті антикорупційні закони, внесені зміни до Конституції України (щодо правосуддя), ство-

рені спеціалізовані антикорупційні державні органи (Національне антикорупційне бюро Ук-

раїни, Національне агентство з питань запобігання корупції), створена у складі прокуратури 

спеціалізована антикорупційна прокуратура. 
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У той же час, ряд важливих заходів, виконання яких передбачене Антикорупційною 

стратегією, досі не виконані. Зокрема, не налагоджений контроль за дотриманням законо-

давства про конфлікт інтересів та декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань 

фінансового характеру, не вирішене питання щодо залучення громадськості до формування, 

реалізації та моніторингу антикорупційної політики. І найголовніше, поширення інформації 

про корупцію, що мало би на меті формування світогляду населення на неприйняття корупції 

і проведення відповідних заходів має, швидше, негативний ефект, породжуючи у людей 

переконаність про всеохоплюючий характер корупції та хабарництва і безперспективність 

боротьби з цим явищем. Оприлюднення декларацій чиновників з позахмарними статками і 

відсутність будь-яких результатів боротьби з корупцією (щодо викритих та засуджених 

корупціонерів, повернутого державі викраденого майна чи коштів тощо) породжує у людей 

недовіру до правоохоронних органів, до держави в цілому. 

Не виконане положення щодо прийняття нового виборчого законодавства, яке б 

усунуло корупційні ризики в процесі формування виборних органів влади. 

Досі відсутнє законодавство щодо визначення правових засад лобіювання, а саме: 

унормування лобіювання як легального демократичного шляху взаємодії громадянського 

суспільства та правової держави, визначення легальних форм і способів лобіювання. 

Відсутнє законодавство щодо посилення громадського контролю за прийняттям рішень 

виборними посадовими особами, зокрема через запровадження механізму попереднього 

громадського обговорення суспільно важливих рішень. 

Непроведеною досі залишається реформа державної служби. Не завершена реформа 

судової системи, яка є чи не найкорумпованішою. Доцільним є створення спеціалізованих 

окремих антикорупційних судів. 

Це неповний перелік заходів Антикорупційної стратегії. які поки що не виконані. 

29 квітня 2015 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 265 “Про зат-

вердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” затвердив Державну програму щодо 

реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 

на 2015-2017 роки [6]. Ця програма містить конкретні заходи щодо реалізації Антикоруп-

ційної стратегії і розрахована на трирічний строк її виконання. 

14 жовтня 2014 року Президент України утворив Національну раду з питань анти-

корупційної політики як консультативно-дорадчий орган при Президентові України [7]. 

Таким чином, антикорупційна політика Української держави є важливою складовою 

політики протидії злочинності. Корупція проникає в усі без винятку сфери суспільного 

життя країни, гальмує розвиток держави, загрожує демократичним цінностям, сприяє про-

никненню злочинців у владні інституції, породжує несправедливість, соціальну нерівність, 

незаконне збагачення чиновників і зубожіння більшості населення. 

Процес формування антикорупційної політики Української держави передбачає прий-

няття відповідного антикорупційного законодавства. У 2014 році був прийнятий пакет анти-

корупційних законів, які врегулювали цілий ряд проблемних питань щодо протидії корупції. 

Проте ще й досі не врегульовані на законодавчому рівні деякі важливі питання. Зокрема, не 

налагоджений контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та декла-

рування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру, не вирішене питання 

щодо залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної 

політики. І найголовніше, поширення інформації про корупцію, що мало би на меті форму-

вання світогляду населення на неприйняття корупції і проведення відповідних заходів має, 

швидше, негативний ефект, породжуючи у людей переконаність про всеохоплюючий харак-

тер корупції та хабарництва і безперспективність боротьби з цим явищем. 

Не виконане положення щодо прийняття нового виборчого законодавства, яке б усуну-

ло корупційні ризики в процесі формування виборних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 
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Досі відсутнє законодавство щодо визначення правових засад лобіювання, а саме: 

унормування лобіювання як легального демократичного шляху взаємодії громадянського 

суспільства та правової держави, визначення легальних форм і способів лобіювання. 

Відсутнє законодавство щодо посилення громадського контролю за прийняттям рішень 

виборними посадовими особами, зокрема через запровадження механізму попереднього 

громадського обговорення суспільно важливих рішень. 

Непроведеною досі залишається реформа державної служби. Не завершена реформа 

судової системи, яка є чи не найкорумпованішою. 

Протидія корупції є найважливішим актуальним завданням держави. З цією метою 

формується та реалізується антикорупційна політика держави. Ефективність такої політики 

визначається на рівнях її формування та реалізації. Формує антикорупційну політику Вер-

ховна Рада України шляхом прийняття відповідного антикорупційного законодавства. Реалі-

зують цю політику Кабінет Міністрів України, правоохоронні органи та спеціально створені 

антикорупційні державні органи (Національне антикорупційне бюро України, Національне 

агентство з питань запобігання корупції), створена у складі прокуратури спеціалізована 

антикорупційна прокуратура. Доцільним, як видається, є створення окремих спеціалізованих 

антикорупційних судів. 

Слід зауважити, що ефективність антикорупційної політики визначається не тільки 

якістю, довершеністю відповідних законодавчих актів, а їх практичним втіленням в діяль-

ності антикорупційних органів та їх посадових осіб. 
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

Питання про встановлення обмежень прав і свобод людини у законодавстві має як 

теоретичне, так і практичне значення. Перше полягає у кращій визначеності природи 

обмежень прав і свобод людини при з’ясуванні цього питання та визначенні дії механізму 

правового регулювання щодо таких обмежень. Друге є важливим для адекватного встанов-

лення обмежень прав і свобод людини у національному законодавстві.  

Слід підкреслити, що нерідко обмеження прав і свобод людини містяться в нормах 

законодавства, але щоб їх з’ясувати, слід застосовувати теоретико-правові прийоми, які й 

дають змогу їх виявити. Крім того, виявлення таких обмежень за допомогою існуючих юри-

дичних прийомів є необхідним, оскільки довільне встановлення обмежень прав людини у 

правовій державі не є можливим і суперечило б конституційним засадам та нормам чинного 

законодавства. Тому обмеження прав і свобод людини мають спиратися на розвинуті правові 

теорії та теоретично виважені механізми їх встановлення, вони є винятковими і мають бути 

обґрунтованими при їх встановленні.  

Почнемо з дослідження можливості встановлення обмежень права власності через 

заборони. Згідно зі ст. 17 Закону України “Про охорону дитинства” батьки або особи, які їх 

замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до 

закону, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній 

реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, 

відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’я-

зання. Тут обмеження прав мають характер заборони. Адже через зазначену законодавчу 

норму встановлюється обмеження щодо батьків (чи осіб, які їх замінюють), які не можуть 

без дозволу органів опіки та піклування укладати нотаріально посвідчуванні і такі, що 

підлягають державній реєстрації, договори. Отже, право таких осіб без відповідного дозволу 

укладати певні правочини щодо майна дитини звужено законом. Це обмеження встановлене 

в інтересах малолітніх дітей і передусім спрямоване на охорону їхніх житлових прав.  

Є підстави вважати, що зобов’язальні норми права також можуть мати характер 

обмежень прав і свобод людини. Підтвердженням цього є думка, що обмеження можуть мати 

характер обов’язків при встановленні їх у правовій нормі [1, с. 7]. Це теоретичне положення 

цілком узгоджується з правовим регулюванням майнових відносин у цивільному законо-

давстві нашої держави. Зокрема, частиною четвертою ст. 319 ЦК України визначено, що 

власність зобов’язує, а частиною другою ст. 319 ЦК України встановлено, що при здійсненні 

своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний додержуватися моральних засад 

суспільства. Цим обмежується довільне, без врахування суспільних інтересів, зокрема вимог 

моралі, здійснення права власності.  

Крім того, частина друга ст. 13 ЦК України встановлює, що при здійсненні своїх прав 

особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати 

шкоди довкіллю або культурній спадщині. Цим фактично обмежується право особи пово-

дитись та вчиняти дії, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу, еко-

логії, спрямовані на знищення пам’яток історії та культури тощо. В розвинутому цивілізо-

ваному суспільстві такі обмеження є необхідними, стримують небажану поведінку осіб через 

її унеможливлення завдяки зобов’язальним нормам права.  

Є сенс також дослідити питання про те, наскільки можливим є встановлення 

обмежень права власності за допомогою дозволів. О. В. Малько у зв’язку з цим зазначає, що 

дозвіл може бути сформульований як побічний вираз обмеження та вказує, що це характерно 

для уповноважувальних норм, де правове обмеження доповнює їх, створює умови для  
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більш законного та справедливого втілення у життя [2, с. 128]. Отже, є підстави вважати, що 

дозвіл також може бути сформульовано таким чином, що в ньому міститиметься певне 

обмеження.  

Позитивне встановлення майнових прав людини через правовій дозвіл маємо й у 

сучасному законодавстві. Так, частиною четвертою ст. 357 ЦК України встановлено, що 

співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може зробити у встановленому зако-

ном порядку за свій рахунок добудову (прибудову) без згоди інших співвласників, якщо це 

не порушує їхніх прав. Ця норма надає можливість співвласнику житлового будинку, іншої 

будівлі, споруди зробити за свій рахунок добудову (прибудову) без згоди інших співвлас-

ників, що вказує на дозвільний характер правової норми. Водночас тут існують певні обме-

ження щодо права добудови (прибудови) до житлового будинку. Принаймні співвласник, 

який має намір зробити таку добудову (прибудову) до житлового будинку, мусить дотри-

муватися порядку, встановленого у законі, та не порушувати при цьому прав співвласників, 

про що прямо зазначено в цитованій вище правовій нормі.  

Інший приклад із сучасного законодавства щодо встановлення обмежень майнових 

прав людини через дозвіл міститься у частині третій ст. 1243 ЦК України. У ній записано, що 

за життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. 

Тому, дозвіл відмовитись від заповіту нормою права надано лише за життя дружини та 

чоловіка разом, із чого випливає обмеження права на таку відмову одного з подружжя після 

смepті іншого, якщо вони склали спільний заповіт.  

Отже, юридичні заборони в сучасних умовах є юридичним засобом, спрямованим на 

створення перешкод для здійснення небажаної поведінки. У тих випадках, коли заборони 

передбачають активний зміст, тобто зобов’язують власника здійснювати якісь дії, вони 

включаються у зміст права людини. Пасивний зміст передбачає утримання суб’єкта права від 

вчинення певних дій. Враховуючи наведене вище, можна стверджувати про можливість 

через встановлення заборон, як у пасивному, так і в активному розумінні цієї категорії, 

обмежувати права і свободи людини.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО 

ПРАВА 

 

За органом правотворчості джерела в міжнародному приватному праві поділяються на 

національні та міжнародні. До національних форм права належать вітчизняне законодавство 

та судова і арбітражна практика, до міжнародних – міжнародний договір та міжнародний 

звичай [1]. 

На практиці досить часто виникає питання щодо правильного застосування норм між-

народного договору судами. З цього приводу необхідно керуватися Постановою Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

19.12.2014 р. “Про застосування судами міжнародних договорів при здійсненні правосуддя”. 
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Насамперед при застосуванні міжнародного договору необхідно врахувати місце 

міжнародного договору в системі національного законодавства України. Так. ч. 1 ст. 9 

Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 

Частиною національного законодавства є не тільки ратифіковані Верховною Радою України 

міжнародні договори України, а й інші міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких 

надано в інших формах [81, с. 23-24].  

Для правильного застосування міжнародного договору має значення його юридична 

сила. Норми міжнародного договору застосовуються в порядку, передбаченому для відпо-

відного акта законодавства України, з урахуванням співвідношення законодавчого і під-

законного нормативно-правового акта. Якщо міжнародним договором України, який набрав 

чинності в установленому порядку, передбачено інші правила, ніж ті, що визначено у відпо-

відному акті законодавства України, то згідно із ч. 2 ст. 19 Закону України від 29 червня 2004 

року № 1906-IV “Про міжнародні договори України”, ст. 3 Закону України від 23 червня 

2005 року № 2709-IV “Про міжнародне приватне право” застосовуються правила міжнарод-

ного договору. Тобто норми міжнародного договору можуть змінювати регулювання 

правових відносин, установлених законодавством України. 

Частиною правової системи України є також міжнародні договори, укладені Українсь-

кою РСР до проголошення незалежності України, згідно з якими Україна як держава-

правонаступниця Української РСР продовжує здійснювати міжнародні права і обов’язки  

(ст. 6 Закону України від 12 вересня 1991 року № 1543-XII “Про правонаступництво Украї-

ни”). Україна також є правонаступницею прав і обов’язків за міжнародними договорами 

Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та інтересам республіки (ст. 7 Закону 

України “Про правонаступництво України”). Міністерство закордонних справ України на 

письмовий запит суду може надати роз’яснення про те, чи мало місце правонаступництво 

України щодо кожного конкретного міжнародного договору СРСР. 

При застосуванні багатостороннього міжнародного договору слід враховувати, що в 

деяких випадках положення такого договору не будуть чинними у відносинах між двома 

його сторонами. Чинним є міжнародний договір у відносинах з тими його сторонами, що 

висловили згоду на його обов’язковість. У разі наявності обґрунтованих сумнівів, пов’язаних 

із чинністю міжнародного договору для України або складом його держав-учасниць, для 

з’ясування спірних питань суди у формі письмового запиту повинні звертатися до Мініс-

терства закордонних справ України, яке здійснює реєстрацію міжнародних договорів Украї-

ни та загальний нагляд за їх виконанням, зберігає їх оригінали або завірені належним чином 

копії. 

Міжнародні договори набирають чинності для України після надання нею згоди на їх 

обов’язковість відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України” у порядку 

та в строки, передбачені договором, або в інший погоджений сторонами спосіб. Дата вислов-

лення згоди на обов’язковість міжнародного договору не є моментом набрання чинності 

міжнародним договором. 

При застосуванні міжнародного договору необхідно враховувати юридичне значення 

застереження до міжнародного договору. Застереження виключає або змінює юридичну дію 

певних положень договору для держави, яка зробила застереження, або для іншого учасника 

договору в його відносинах із цією державою, тому повинне враховуватися судами при 

розгляді справи. 

Чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою. У разі відсут-

ності автентичного перекладу багатостороннього міжнародного договору українською мо-

вою офіційний переклад тексту українською мовою здійснює Міністерство закордонних 

справ України. 

Відповідно до положень частини першої ст. 21, ст. 22 Закону “Про міжнародні до-

говори України”, п. 4 Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468/96  
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“Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” чинні міжнародні договори України 

публікуються у “Зібранні чинних міжнародних договорів України” й інших офіційних 

друкованих виданнях України, реєструються у Міністерстві закордонних справ України та у 

Міністерстві юстиції України і включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів. Набрання міжнародним договором чинності для України безпосередньо не 

пов’язане з моментом його офіційного оприлюднення або реєстрації. Проте відповідно до  

ч. 2 ст. 57 Конституції України міжнародні договори України, які визначають права і обо-

в’язки громадян, можуть застосовуватися судами лише у тому випадку, якщо вони були офі-

ційно оприлюднені, тобто доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. 

Дотримання всіх вище перерахованих правил сприяє правильному застосуванню норм 

міжнародного договору.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У 

ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ключовою умовою функціонування підприємницької структури будь-якої галузі, а 

зокрема, туристичної діяльності є поєднання трудових ресурсів із засобами виробництва. У 

туристичному підприємстві провідна роль належить кадровому потенціалу. Саме від 

персоналу залежить ефективність використання засобів виробництва і як наслідок успіш-

ність роботи суб’єкта господарювання. Персонал туристичного підприємства становить тру-

дові ресурси підприємства, тобто його професійно активну частину, та виступає як сукуп-

ність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп. Від трудових ресурсів підпри-

ємства відрізняють кадровий потенціал підприємства, який виступає як певна рушійна сила, 

закладена в ресурсах. Кадрами підприємства є сукупність постійних працівників, які отри-

мали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної роботи. Слід зазначити, 

що кадровий стан підприємств в галузі туристичної діяльності характеризується низкою 

абсолютних і відносних показників, сукупність яких разом із переліченими характерис-

тиками може дати уявлення про кількісний, якісний і структурний стан трудових ресурсів у 

визначений момент часу. Проте ці показники непостійні, вони безперервно змінюються. 

Основними серед них є: середньооблікова кількість працівників за визначений період часу; 

структура кадрів; темпи збільшення або скорочення кадрів; продуктивність праці; середній 

стаж роботи на підприємстві, що характеризує стабільність персоналу тощо. Також 

важливою складовою успішності туристичного підприємства є достатній чи високий рівень 

кваліфікації кадрів. Ф. К. Федорченко вважає, що професійна кваліфікація працівника сфери 

туризму залежить зокрема від загальної та спеціальної підготовки, зорієнтованої на існуючу 

практику, світовий досвід та стандарти гостинності [4, с. 207]. Саме організація ефективної 

роботи туристичного підприємства взаємозалежна з застосуванням норм не лише вітчиз-

няного законодавства, а й з інтеграцією сучасних світових стандартів в діяльність турис-

тичного підприємства. “Всесвітній кодекс етики в туризмі” прийнятий Генеральною асамб-

леєю СОТ 01 жовтня 1999 року у місті Сантьяго (Чилі) визначає серед ключових питань 
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права працівників і підприємців у туристичній індустрії. [3, с. 79]. Організаційно-правові 

аспекти трудових відносин у галузі туристичної діяльності в Україні регламентують 

насамперед закони про працю та соціальне страхування, а саме: Кодекс законів про працю 

України від 10 грудня 1971р., Закони України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р., 

“Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р., 

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. тощо. Важ-

ливу соціальну роль у туристичному підприємстві відіграє колективний договір, яким регу-

люються основні виробничі, економічні, а також насамперед трудові відносини колективу з 

адміністрацією підприємства, що використовує найману працю та регулюється Законом 

України “Про колективні договори та угоди” від 1 липня 1993 р. Учасники відносин, що 

виникають при здійсненні туристичної діяльності,  юридичні особи та громадяни, які 

надають туристичні послуги, залежно від мети можуть утворювати об’єднання підприємств, 

що є юридичними особами чи без створення юридичних осіб, або вступати в такі об’єднання 

в порядку, визначеному Господарським кодексом України та іншими законами. З метою 

реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів у галузі туризму суб’єкти туристичної 

діяльності можуть створювати неприбуткові організації у сфері туристичної діяльності в 

порядку, визначеному Цивільним кодексом України. Таким чином для ефективності, вдоско-

налення та розширення правового поля у діяльності туристичних підприємств слід застосо-

вувати законодавчі акти, що регламентують підприємництво в Україні, а також беззаперечно 

враховувати міжнародні правові норми у галузі туризму. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Питання, що стосуються розслідування незаконної лікувальної діяльності залишаються 

недостатньо дослідженими, що зумовлює недоліки та суттєві труднощі доказування дослід-

жуваної категорії злочинів, досягнення мети провадження досудового слідства. 

Актуальність даного дослідження обумовлюється необхідністю з’ясування особли-

востей розслідування цього виду кримінальних правопорушень, розроблення рекомендацій 

щодо застосування ефективних заходів тактичного забезпечення під час його здійснення. 

Спосіб вчинення злочину в криміналістиці трактується як комплекс дій, які вико-

нуються злочинцем у певному порядку і спрямовані на досягнення злочинної мети. Пропо-

нується також розрізняти спосіб учинення злочину в двох аспектах  у широкому, охоп-

люючи цим поняттям і саме вчинення, і приховування злочину, й у вузькому  маючи на 

увазі лише безпосереднє скоєння злочину. Професор В. Ю. Шепітько визначає спосіб злочи-

ну як спосіб дій злочинця, що виражається у певній системі операцій і прийомів [5, с. 424]. 

Г. Г. Зуйков спосіб вчинення злочину тлумачить як систему дій із підготовки, вчинення і 
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приховування злочину, детермінованих умовами зовнішнього середовища і властивостями 

особистості, що можуть бути пов’язаними з використанням відповідних знарядь і засобів, 

умов, місця й часу [4, с. 14-19]. Варто зазначити, що не завжди приховування злочину перед-

бачено наміром злочинця на стадії підготовки і вчинення злочину, тож не завжди входить у 

поняття способу вчинення злочину. 

Таким чином, очевидно, що спосіб вчинення злочину (підготовки до його вчинення та 

безпосереднє вчинення) і спосіб його приховування можна розглядати як самостійні поняття, 

тому що кожен із них становить сукупність (комплекс) дій зі своєю чітко вираженою 

спрямованістю. Інакше приховування злочину може означати намір злочинця ще на стадії 

підготовки й охоплюватися поняттям способу вчинення злочину, тому дії з підготовки, 

безпосереднього вчинення та приховування злочину слід відносити до поняття способу 

злочину. Отже, в контексті нашого дослідження йтиметься про спосіб незаконної лікувальної 

діяльності, що включатиме дії з її підготовки, вчинення та приховання. 

Готуючись до здійснення незаконної лікувальної діяльності, особа злочинця підшукує 

місце її здійснення, якщо сама безпосередньо не працює в медичні установі: купує чи орен-

дує приміщення, знаряддя та засоби вчинення злочину, серед яких можуть бути медичне 

обладнання, фармацевтична продукція тощо. Також злочинець, готуючись займатися неза-

конним лікуванням, може підробити документ про освіту чи дозвіл на заняття лікувальною 

діяльністю з метою їх подальшого використання. 

Якщо ж злочинець працює в медичному закладі, то способом готування до вчинення 

злочину є пристосування знарядь і засобів, підшукування приміщень (створення умов для 

використання приміщень) для проведення маніпуляцій, підробка документів, що підтверд-

жують факт набуття кваліфікації, атестації, яка дає право проводити лікування. 

Позицію про можливість самостійного існування способу приховання злочину підтри-

мують І. М. Лузгін, В. П. Лавров, В. Н. Карагодін та інші науковці-криміналісти. Однак 

приховування, як вбачається, не є єдиним способом приховування інформації? і тому на-

ведене формулювання не можна визнати вичерпним. 

Г. М. Мудьюгін називає спосіб приховування комплексом дій злочинця, які той виконує з 

метою ухилення від відповідальності за вчинене. Ці дії можуть бути спрямовані на утаю-

вання самої події злочину, його злочинного характеру, участі у ньому самого злочинця [6, 

с. 17]. 

На наш погляд, найбільш правильним і повним є визначення, запропоноване Р. С. Бєл-

кіним, який вбачає у способі приховування злочину діяльність, спрямовану на перешкод-

жання розслідуванню шляхом знищення, маскування і фальсифікації слідів злочину і зло-

чинця і їхніх носіїв [2, с. 364]. 

Змістом способу приховування незаконної лікувальної діяльності є сукупність (сис-

тема) дій, які виконуються з метою утруднення виявлення злочину і його слідів, а також 

намагання уникнути відповідальності. Дії, що спрямовані на приховування злочину, вико-

нуються в різноманітних формах і різними суб’єктами. Проте їхня спрямованість обумовлена 

самим змістом виконуваної злочинної діяльності. Тому на вибір того чи іншого способу 

приховування злочину впливають на певні обставини: сфера діяльності суб’єкта; об’єктивна 

обстановка вчинення злочину; навички, уміння, наявність злочинного досвіду; знання 

нормативних актів та інше. 

У кожному разі слід враховувати: як би вміло й мистецьки винні не вдавалися будь-

яких заходів щодо приховування злочинів або його окремих елементів і як би правдоподібно 

вони не поводилися при цьому, завжди існують об’єктивні й суб’єктивні чинники, що 

перешкоджають приховуванню істини. Об’єктивний чинник полягає в тому, що під впливом 

приховування обставин злочинець створює видимість певної події, яка перебуває в конфлікті 

з реальною, такою, що відбулася, подією. 

При обранні певного способу приховування існують також певні суб’єктивні чинники, 

які полягають у тому, що злочинець, котрий приховує певний злочин, може мати про нього 
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неповне, фрагментарне уявлення, не володіти спеціальними знаннями, не мати у своєму 

розпорядженні потрібних технічних засобів, а також у момент вчинення задуманого пере-

бувати в стресовому стані  внаслідок чого він не може все передбачити й уникнути помилок 

[8, с. 35]. 

Способами приховування досліджуваної групи злочинів, за М. В. Даньшином, є: 

умисне переміщення пацієнта (потерпілого), якому надано певне дефектне медичне лікуван-

ня, з одного медичного закладу до іншого (водночас неповідомлення про це) з метою зміни 

місця виявлення ятрогенії; неоголошення, умовчування перед пацієнтом (потерпілим) фактів 

ятрогенії або обов’язкового (можливого) виникнення латентних ятрогенних наслідків ліку-

вання в майбутньому та їх незанесення і неописування в історії хвороби пацієнта 

(потерпілого); фальсифікація історії хвороби пацієнта (потерпілого) даними про не проведені 

обов’язкові чи додаткові аналізи, маніпуляції тощо або із зазначенням вигідних результатів 

проведених досліджень; заздалегідь підготовлене неправдиве алібі медичного або  фарма-

цевтичного працівника; знищення безпосередніми винними особами речової та (або) доку-

ментальної бази лікування, консультацій, наданих  медичних або фармацевтичних послуг 

тощо (чеків, медичних карток, аналізів і т. ін.) з метою приховування самого факту послуг, 

що надаються; тимчасове приховування симптомів ятрогенії в пацієнта (потерпілого) шля-

хом уведення додаткових ліків, речовин з метою приховування дійсних часу та місця зло-

чину; інсценування злочину під некримінальну подію, природну смерть, форс-мажорні 

обставини, що сталися, тощо; створення видимості нібито побічних ефектів використаних 

при лікуванні не перевірених, але дозволених до використання фармацевтичних препаратів; 

підроблення підпису пацієнта (потерпілого) на документах, що свідчать про нібито давання 

ним згоди на експериментальне використання нових фармацевтичних ліків, препаратів, 

речовин; залякування, підкуп або інший вплив на пацієнтів (потерпілих); вчинення іншого 

злочину з метою приховування ятрогенії; активне використання службового становища ке-

рівництвом лікувально-медичного закладу, тиск або будь-який вплив, продиктований “кор-

поративною етикою”, та ін. [3, с. 261-262]. 

Слід зауважити, що спосіб вчинення незаконної лікувальної діяльності для кваліфікації 

її за статтею 138 КК України повинен спричинити тяжкі наслідки для хворого. Під тяжкими 

наслідками треба розуміти спричинення смерті, заподіяння тяжкого або середньої тяжкості 

тілесного ушкодження хворому. При цьому під хворим розуміється не тільки особа, яка 

насправді має певне захворювання, а й будь-яка інша особа, яка звернулась до винного тому, 

що сама вважала себе хворою або її вважали хворою батьки, опікуни тощо. Для інкримі-

нування особі ст. 138 КК України необхідно довести, що вказані суспільно небезпечні 

наслідки перебувають у причинному зв’язку з незаконним лікарюванням. Заняття медичною 

практикою особою, яка не має належної медичної освіти, без отримання ліцензії на такий вид 

підприємництва, що не мало своїм наслідком тяжких наслідків для потерпілого, тягне за 

собою адміністративну відповідальність за ст. 164 КУпАП [7, с. 137]. 

Розслідуючи незаконну лікувальну діяльність, потрібно також встановити, які сліди 

вчинення злочину виявлено на місці події. Як зазначає О. Я. Баєв, для настання злочинних 

наслідків “особі, незалежно від її суб’єктивних якостей, а нерідко й від кримінальної ситуа-

ції, що склалася, слід вчинити низку типових дій. Сліди не тільки закономірно виникають у 

результаті вчинення будь-якого злочину, але і є типовими для злочинів певного виду, зали-

шаються на певних об’єктах, у визначених місцях, полягають у певних змінах матеріальної 

обстановки, містяться у пам’яті певного контингенту людей. Це, найперше, пов’язано з тим, 

що для вчинення злочину певного виду особа має вирішити низку типових задач, для їх 

рішення здійснити низку типових дій” [1, с. 5]. 

Якщо на місці події не виявлено ніяких слідів злочинного діяння, то це може свідчити 

або про відсутність факту злочину, або про їх знищення винною чи іншими особами з метою 

приховати злочин, або про невиявлення їх слідчим у зв’язку із незнанням специфіки 
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здійснення лікування. Під час розслідування кожну із обставин потрібно вивчати, щоб 

мінімізувати можливість втрати слідів злочинного посягання. 

Опираючись на систему приховання злочинів, запропонованих М. В. Даньшином, та з 

урахуванням того, що факт приховування вчинення злочину має місце у випадках настання 

тяжких наслідків, пропонуємо найбільш поширені способи приховання незаконної лікуваль-

ної діяльності: неповідомлення (невчасне повідомлення) про настання негативних наслідків 

незаконної лікувальної діяльності, проведення лікування для усунення негативних наслідків 

чи вжиття заходів для зміни клініки протікання захворювання для неможливості виявлення 

факту порушення процедури діагностики та (чи) лікування; зміна місця діагностики (лі-

кування); фальсифікація інформації про діагностику та процедуру лікування хворого і зна-

рядь, засобів їх проведення; підкуп пацієнта чи інший вплив на нього чи його родичів; інсце-

нування знищення місця проведення процедури діагностики чи (та) лікування під стихійне 

лихо. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ДИСПОЗИТИВНОГО МЕТОДА ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ 

 

Диспозитивність в теорії права має кілька значень та різні аспекти її застосування. В 

працях багатьох вчених-юристів диспозитивність розглядається як метод правового регулю-

вання або як ознака метода низки галузей права, а також як один з найважливіших принципів 

приватного права, матеріальний зміст якого належним чином не досліджений та не 

розкритий. В багатьох галузях як приватного, так і публічного права поняття та визначення 

змісту принципу диспозитивності не закріплене в нормах права. Крім того, належним чином 

не досліджено взаємозв’язок між диспозитивним методом правового регулювання та прин-

ципом диспозитивності, у зв’язку з чим правовою наукою не вироблено єдиного підходу у 

питанні визначення співвідношення між ними. 

У окремих галузевих нормативних актах законодавчо визначено лише певні види сус-

пільних відносин, які регулюються тією чи іншою галуззю права. Однак не відображено те, 

яким чином вони регулюються, який підхід застосовується для їх врегулювання. 
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Диспозитивність як одна з характерних ознак приватного права, яка вказує на відповідний 

метод правового регулювання приватних відносин, прямо не закріплена в галузевих нор-

мативних актах. У правовій науці відсутні наукові дослідження співвідношення та взаємо-

зв’язку між диспозитивним методом правового регулювання та принципом диспозитивності.  

Термін диспозитивність (від лат. dispono – розпоряджаюся, влаштовую або dispositus – 

упорядкований, розподілений) визначають як один із основних принципів цивільного та 

кримінального процесу, за яким сторони мають можливість розпоряджатися процесуальними 

засобами захисту своїх прав та інтересів. Суд активно сприяє їм у реалізації цих прав і здійс-

нює контроль за законністю їхніх розпорядчих дій, долаючи труднощі, пов’язані з юри-

дичною необізнаністю сторін, і перешкоджаючи зловживанням учасників справи [1, с. 80]. 

Наведене визначення поняття “диспозитивність” розкриває лише його процесуальний 

аспект, але не охоплює матеріально-правовий. Хоча диспозитивність є перш за все прин-

ципом матеріального права у його нормах цей принцип прямо не закріплений, а його закріп-

лення у нормах процесуального права має похідний характер.  

У більш широкому розумінні під диспозитивністю розуміють можливість суб’єктів 

самостійно упорядкувати (регулювати) свої відносини, діяти на власний розсуд : вступати у 

правовідносини чи ні, визначати їх зміст, здійснювати свої права або утримуватися від цього, 

з кількох запропонованих законом або договором варіантів поведінки обирати оптимальний з 

погляду власних інтересів [2, с. 197]. 

У правовій науці досліджуються різні прояви диспозитивності, зокрема, диспозитивний 

метод як один із методів правового регулювання, диспозитивність як ознака метода пра-

вового регулювання та принцип диспозитивності як міжгалузевий принцип права.  

Наукові дослідження диспозитивного метода правового регулювання нерозривно 

пов’язані з дослідженням системи права, розподілом права на галузі. Система права скла-

дається з неоднакових за змістом й обсягом структурних елементів, які логічно поєднують і 

розподіляють нормативний матеріал відповідно до його функціональної спрямованості [3,  

с. 354]. Тому постає питання про визначення критеріїв розмежування структурних елементів 

цієї системи. Найбільшими структурними елементами в системі права вважаються галузі 

права.  

Поняття “галузь права” неодноразово було предметом аналізу у правовій науці. 

Підходи до визначення цього поняття у працях різних вчених-юристів дещо відрізняються. 

Вивчення наукових праць, присвячених цьому питанню, дає підстави виділити кілька 

основних підходів до розкриття змісту поняття “галузь права”. Для прихильників першого 

підходу це поняття розкривається через предмет та метод правового регулювання. Для 

другого підходу до розкриття змісту поняття “галузь права” є характерним те, що воно роз-

кривається лише через предмет правового регулювання, а метод взагалі не згадується. Зокре-

ма, як приклад формулювання поняття “галузь права”, в якому метод правового регулювання 

не розглядається як критерій, на основі якого можна виокремити галузь права, можна навес-

ти наступне визначення : “галузь права  це впорядкована сукупність юридичних норм, що 

регулюють визначений рід (сферу) суспільних відносин” [4, с. 326]. Отже, у цих визначеннях 

чітко вказано, що однією з головних ознак галузі права є те, що вона регулює певну сферу 

суспільних відносин, тобто, для кожної галузі є характерним предмет правового регулю-

вання. З цієї точки зору лише предмет правового регулювання є критерієм виділення тієї чи 

іншої галузі у системі права. Водночас, не стверджується категорично, що галузь права 

повинна мати свій власний, унікальний предмет правового регулювання, відмежований від 

інших галузей права. Такі визначення поняття “галузь права” дають можливість продов-

жувати штучно виділяти в системі права все нові й нові галузі права до безкінечності без 

належного їх розмежування за предметом правового регулювання чи іншими критеріями. 

Що, власне, й відбувається – галузі виділяють в системі права без будь-яких чітких критеріїв. 

Штучно сформований предмет правового регулювання нових галузей завжди уже є пред-

метом фундаментальних галузей права, які були виділені в системі права значно раніше. При 
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цьому предмет таких галузей права чітко не розмежований. В той же час у наведених 

визначеннях поняття “галузь права” відсутній будь-який натяк на те, що вона повинна також 

мати власний метод правового регулювання.  

Разом з тим інші вчені-юристи вказують на те, що галузь права характеризується не 

лише визначеним предметом правового регулювання, а й також специфічним методом 

правового регулювання. Зокрема, П. М. Рабінович дотримується думки, що “галузь права – 

це система юридичних норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин специфічним 

методом правового регулювання” [5, с. 119]. Тобто, кожна галузь права, на його думку, все ж 

повинна мати специфічний предмет правового регулювання. При цьому метод в системі 

права є визначальним лише на рівні галузі права, а менші структурні елементи системи права 

– інститути права не мають власного специфічного метода. Він характерний лише для 

галузей права. Інститут права визначається вказаним автором як система юридичних норм, 

які регулюються певну групу однорідних суспільних відносин [6, c. 57]. Л. А. Луць подає 

подібне визначення поняття галузі права : “галузь права – це підсистема норм права, що 

регулює відносно самостійну сферу однорідних суспільних відносин специфічним методом 

[7, с. 156]. Визначаючи ознаки галузі права, серед таких ознак вона зазначає, що “критеріями 

групування інститутів у галузі права є предмет і метод правового регулювання” [7, с. 161].  

Метод правового регулювання вказує на те, яким чином суспільні відносини вре-

гульовані, відображає певний підхід до правового регулювання суспільних відносин.  

Якщо здійснювати розподіл норм права на галузі на основі такого підходу, який 

передбачає застосування обох критеріїв розподілу права на галузі, то в такому випадку 

багато структурних елементів системи права, які багатьма вченими-юристами вважаються 

галузями права, ми не зможемо віднести до галузей права, оскільки вони не мають свого 

власного, притаманного лише їм “специфічного” або “особливого” метода правового регу-

лювання. У вітчизняній правовій науці розрізняють багато галузей права, які не лише не 

мають власного специфічного або особливого метода правового регулювання, а й предмет 

цих фактично є частиною предмета правового регулювання інших галузей права. Наприклад, 

такі галузі як аграрне, банківське, медичне право тощо. Це свідчить про те, що ці галузі 

виділено в системі права без дотримання таких критеріїв розмежування як предмет та метод 

правового регулювання, тобто, сформовано не лише умовно, а й штучно. Їх предмет 

повністю охоплюється предметом правового регулювання конституційного, адміністратив-

ного, цивільного та інших галузей права. Вони використовують “чужі” методи правового 

регулювання, які є специфічними для відповідних фундаментальних галузей права. Водно-

час, суспільні відносини, що регулюються такими штучно виділеними галузями, можуть 

повністю не охоплюватися предметом однієї з фундаментальних галузей права, а належати 

до предмета правового регулювання кількох галузей права.  

Комаров С. А. та Малько А. В. вважають основними методами правового регулюван- 

ня є:  

1) імперативний – метод владних приписів, субординації, який ґрунтується на заборонах, 

зобов’язуваннях, покараннях; 

2) диспозитивний – метод рівноправ’я сторін, координації, який ґрунтується на 

дозволах; 

3) заохочувальний – метод винагороди за певну заслужену поведінку; 

4) рекомендаційний – метод поради діяти так, як це бажано для суспільства та держави, 

тощо [4, с. 326]. 

Л. А. Луць відносить диспозитивний метод (координаційні способи впливу) до ознак 

приватного права. Цей метод вона вважає характерним для цивільного, сімейного права  

[7, 162-163]. 

Принцип диспозитивності також досліджувався правовою наукою, але переважно як 

процесуальний принцип здійснення суб’єктами цивільного або кримінального процесу своїх 

прав. 
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Поняття принципів права розроблялось ще у радянській правовій науці. Зокрема, ще у 

1966 році В. П. Грибанов сформулював поняття принципів права наступним чином: “прин-

ципи права – це керівні положення соціалістичного права, його основні начала, що вира-

жають об’єктивні закономірності, тенденції та потреби суспільства, визначають всієї систе-

ми, галузі або інституту права та мають в силу їх правового закріплення загальнообов’язкове 

значення” [8, с.13]. Подібний підхід до визначення принципів права застосовується і в 

сучасній вітчизняній правовій науці. На думку Колодія А. М. принципи права – “це такі 

відправні ідеї існування права, які виражають найважливіші закономірності і підвалини 

даного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права і становлять його головні 

риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальнозначимістю, відпо-

відають об’єктивній необхідності побудови і зміцнення певного суспільного ладу” [9, с. 27].   

Однак, зазначає С. С. Алєксєєв, “принципи права – це не якісь суто духовні фантоми і 

навіть не категорії правосвідомості. Вони повинні бути виражені в праві, в текстах зако-

нодавчих актів (у вигляді текстуальних формулювань або у вигляді “розчинених” у тексті 

ряду статей нормативних положень)” [10, с. 145]. 

Принципи права як керівні засади (ідеї) права можуть не бути прямо закріпленими в 

нормах тієї чи іншої галузі, однак можуть бути сформульовані у вигляді основних положень, 

які покладені в основу правового регулювання суспільних відносин у тій чи іншій сфері. 

Заслуговує на увагу твердження С. С. Алексєєва, який зазначає : “Ті або інші особи 

можуть вчиняти певні дії з посиланням на закріплені в законі принципи права, хоча й такого 

роду дії не відповідають нормам писаних юридичних джерел” [10, с. 146]. 

З цього випливає те, що принципи права мають більш важливе значення ніж окремі 

норми права. Норма права не може суперечити принципам права як основним засадам 

правового регулювання. Якщо окрема норма суперечить принципам права, то така норма не 

може застосовуватися і має бути скасована або змінена. 

Що ж до принципу диспозитивності, то його переважно розглядають як одну з найваж-

ливіших засад здійснення прав, тобто переважно у процесуальному аспекті, упускаючи при 

цьому його матеріально-правове значення. З процесуальної точки зору принцип диспо-

зитивності означає можливість учасників процесуальних правовідносин діяти на власний 

розсуд, вільно розпоряджатися своїми правами. Разом з тим, як вказують представники юри-

дичної науки, процесуальне право походить від матеріального [11, с. 289]. Однак, призначення 

процесуального права полягає у тому, щоб забезпечити реалізацію норм матеріального права. 

Така точка зору є загальновизнаною в теорії права. В такому випадку процесуальне вираження 

диспозитивності є похідним від його матеріального змісту.    

Однак, якщо проаналізувати норми матеріального права, то диспозитивність як одна з 

найважливіших засад приватного права переважно прямо не закріплена у вигляді норми-

принципу. Але до такої ситуації можна застосувати вдало вжите С. С. Алєксєєвим форму-

лювання: диспозитивність “розчинена” у нормах приватного права. Тобто, незважаючи на те, 

що диспозитивність як принцип права не закріплена у нормах матеріального приватного 

права, на підставі аналізу норм можна дійти висновку про його існування. Відображення 

принципу диспозитивності у нормах галузей права, які можна віднести до приватного права, 

обумовлює спільний для цих галузей диспозитивний метод правового регулювання.  

Все ж певні позитивні зміни щодо закріплення принципу диспозитивності та його 

елементів у нормах права відбуваються. Частина перша статті 1 Цивільного кодексу України 

не лише визначає які саме відносини регулюються цивільним законодавством [12], але й, 

водночас вказує на те, що ці відносини засновані на юридичній рівності, вільному 

волевиявленні, майновій самостійність їх учасників. Про те, який підхід застосовується для 

врегулювання цих відносин, яким чином ці відносини регулюються у Цивільному кодексі 

України не зазначено. Тобто, вказано предмет цивільного права, але не вказано метод цієї 

галузі.  
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Визначені статтею 1 Цивільного кодексу України юридична рівність, вільне воле-

виявлення та майнова самостійність учасників цивільних відносин, якраз і вказують на засто-

сування певного підходу для врегулювання цивільних відносин, відповідного методу їх пра-

вового регулювання. Таким чином й виражений диспозитивний метод правового регулю-

вання в цивільному праві. Саме ці ознаки цивільних відносин є проявами диспозитивності у 

правовому регулюванні.  

У науці цивільного права України диспозитивність віднесена до принципів, які вира-

жають саморегулятивний характер цивільних відносин, а під цим поняттям розуміють 

можливість вільного вибору варіантів власної поведінки учасниками цивільних правовід-

носин [13, с. 16].  

Таким чином, хоча диспозитивність як певний підхід до правового регулювання цих 

відносин прямо у нормі права прямо не названий і належним чином чітко не сформульо-

ваний, але його застосування для врегулювання цивільних відносин випливає із змісту 

вказаних норм.    

У статті 3 Цивільного кодексу України, що визначає засади цивільного законодавства, 

диспозитивність також прямо не згадується. Водночас, у цій статті відображені такі прояви 

диспозитивності у цивільному праві як свобода договору та свобода підприємницької діяль-

ності [12].  

У статті 6 Цивільного кодексу України розкрито свободу договору через диспо-

зитивність, яка полягає в наступному : 

- сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного 

законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства; 

- сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного 

законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами; 

- сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і 

врегулювати свої відносини на власний розсуд [12] . 

У статті 12 Цивільного Кодексу України диспозитивність фактично закріплена як 

принцип здійснення цивільних прав. Відповідно до частини першої цієї статті “особа 

здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд” [12]. 

У сімейному, земельному, житловому праві подібні норми відсутні незважаючи на те, 

що диспозитивність проявляється у цих галузях як їх характерна риса та одна з визначальних 

засад. В нормах цих галузей також не вказано який підхід застосовується для врегулювання 

відносин, які становлять їх предмет. 

На відміну від цивільного права, в якому диспозитивність відображена у нормах права 

(закріплена у статтях Цивільного кодексу України), у кодифікованих та інших нормативних 

актах, що є джерелами інших галузей, які також можна віднести до приватного права, 

диспозитивність як одна із засад правового регулювання безпосередньо не відображена, хоча 

й “розчинена” у тексті статей цих актів.           

Відображення диспозитивності у нормах права як шляхом прямого закріплення прин-

ципу диспозитивності або окремих його елементів у нормі права, так і шляхом “розчинення” 

диспозитивності у нормах права є виявом певного підходу до правового регулювання тих чи 

інших суспільних відносин, а саме диспозитивного методу правового регулювання.  

Однією з характерних ознак, що виражають сутність приватного права, є диспози-

тивність. Ця ознака вказує на особливості приватно-правового регулювання. Якщо для 

приватно-правового регулювання диспозитивність є необхідною, то у публічно-правовому – 

зведена до мінімуму. Тобто, диспозитивність дає підстави розрізняти приватно-правове та 

публічно-правове регулювання. У правовій науці проявами диспозитивності у приватному 

праві вважають диспозитивний метод та принцип диспозитивності. Принцип диспозитив-

ності “пронизує” усе приватне право, має багато різноманітних проявів (вільне волевияв-

лення, свобода договору, свобода тієї чи іншої діяльності, можливість здійснення цивільних 

прав на власний розсуд тощо). Диспозитивність також характеризує метод приватного права, 
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особливість якого виражена у можливості суб’єктів самостійно визначати свою поведінку. 

Отже, диспозитивність є одним з найважливіших принципів приватного права та характе-

ризує метод, яким регулюються приватні суспільні відносини. 

Розуміння суб’єктом, який застосовує норму права, того, який саме підхід застосовано 

для врегулювання тих чи інших відносин, є “ключем” до правильного її застосування. 

Відсутність норм, які прямо вказують на те, який саме підхід застосовується до правового 

регулювання тих чи інших суспільних відносин, у багатьох випадках є причиною непра-

вильного застосування норм, які їх регулюють, внаслідок неправильного тлумачення норм 

права. Пряме закріплення принципу диспозитивності у відповідній нормі права виключало б 

неоднозначне тлумачення багатьох норм права, забезпечувало б суб’єкту можливість 

реалізації своєї свободи через вільне волевиявлення, самостійне визначення своєї поведінки 

тощо.   
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ПОГЛЯДИ В. ЛИПИНСЬКОГО ТА Д. ДОНЦОВА ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО 

 

Концепції українського державотворення посідає почесне місце, адже державні діячі, 

науковці та публіцисти звертаються до неї для обґрунтування власного бачення минулого, 

сучасного стану та перспектив подальшого розвитку держави Україна. Доцільним та важли-

вим фактором є повернення до першоджерел та до спадщини вітчизняних мислителів, що 

першими звернулися до ролі національної та державної ідеї в історії української держав-

ності. Власне кажучи, до таких належать В. Липинський та Д. Донцов, які є фундаторами 

державницького напряму у вітчизняній політиці та науці.  

Якщо говорити про Д. Донцова, то він віддавав перевагу політичним системам тота-

літарного типу (італійський фашизм, німецький націонал-соціалізм, ленінсько-сталінський 

більшовизм тощо). Він бачив ідеальну українську державу з політичним устроєм, який спи-

рається на охлократичні засади, коли невелика партія “орденського типу” накидає свою тота-

літарну волю решті суспільства. Він до кінця залишався вірним принципу вождизму. Згідно з 
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моделлю Д. Донцова, влада має належати не натовпу, а невеликій структурі, що стоїть над 

ним, – партії “орденського” типу. Охлократична еліта експлуатує пасивність, слабкість і 

неорганізованість мас і править ними, застосовуючи силу, терор і демагогію. Отже, запро-

понована Д. Донцовим система влади свідомо ніколи не дала б повстати громадянському 

суспільству, а тому була б нездатною створити модерну націю. Вона була б найпрямо-

лінійнішим, найжорстокішим і найпримітивнішим суспільно-політичним режимом [1, с.82]. 

Натомість В. Липинський був послідовним консерватором, який пов’язував розбудову 

української держави з відродженням і модернізацією станового суспільства зразка держави 

часів Богдана Хмельницького. В уяві вченого найліпшою формою організації суспільства 

була б та, що ґрунтувалася на класократичних (органічних) засадах, коли правління здійс-

нюється лицарською або військовою верствою, яка заробляє на життя матеріальним вироб-

ництвом і є прикладом для еліт інших соціальних груп, кожна з яких інтегрована в корпо-

ративний монархічний державний порядок. Щоправда, наприкінці свого життя В. Липинсь-

кий дійшов висновку, що найліпшою формою урядування в Україні може стати парламен-

тарна монархія на зразок британської. Свої симпатії до англійської моделі вчений обґрун-

товував наявністю в ній гармонійного та ритмічного балансу функцій між консерватизмом 

старої аристократії та поступовістю й революційністю нових соціальних груп. На відміну від 

Д. Донцова, В. Липинський попри всі свої антидемократичні випади, намагався відшукати 

для української державної моделі все корисне, що міг би дати й досвід демократій, зокрема 

американської, з її чіткою структурою владних інституцій [2, с.65].  

Заперечення ефективності демократичного правління привело обох мислителів до 

скептичного ставлення щодо ролі народних мас в історичному процесі. Але й тут психо-

логічний підтекст обох учених був цілком протилежним. Д. Донцов розглядав народ винят-

ково як об’єкт політичних та ідеологічних маніпуляцій з боку правлячої касти. Він споді-

вався на появу надлюдини, здатної керувати юрбою. Він наголошував на неприпустимості 

перемішування каст, бо це, мовляв, “веде лиш до хаосу”. В. Липинський, хоча так само не 

відводив масі активної історичної ролі, убачав у ній об’єкт націєтворення на ґрунті терито-

ріального патріотизму, тобто пробудження почуття солідарності та єдності всіх постійних 

мешканців української землі незалежно від їхнього етнічного походження, класової належ-

ності, віросповідання, соціально-культурного рівня, національної свідомості тощо. Почуття 

любові до рідного краю – української землі – як до органічної цілості було, на його думку, 

необхідною та єдиною можливістю створення того найтіснішого у світі зв’язку людей, який 

зветься нацією. В. Липинський уважав еліту явищем динамічним, таким, що постійно онов-

люється за рахунок кращих представників інших класів. Антидемократизм, недооцінка дер-

жавотворчої ролі народних мас і невиправдане перебільшення ролі еліт Д. Донцовим і В. Ли-

пинським походили не в останню чергу з тогочасних обставин європейського й світового 

міжнародного життя. Невдала спроба здобути українську державність демократичними 

методами на тлі успішних проектів державотворення, що здійснювалися деякими авторитар-

ними режимами, привели обох учених до розчарування у вітчизняній демократії [3, с.479]. 

Державотворчі концепції Д. Донцова і В. Липинського були складовою питання про 

національне самовизначення. В. Липинський уважав, що саме завдяки існуванню держави її 

населення перетворюється на націю. У цьому плані його погляди близькі сучасному 

громадянському тлумаченню нації. Д. Донцов переконував, що спочатку формується нація, 

яка потім розбудовує державу. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО 

ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ 

 

Незаконне заволодіння транспортним засобом  це злочин, що посягає на безпеку руху 

та власність особи. Важливою умовою безпечної роботи транспорту є дотримання всіма 

особами встановленого порядку користування транспортними засобами, при якому викорис-

тання певного транспортного засобу в сфері руху припустимо лише тими, хто має на це 

право. Порушуючи цей порядок, особа незаконно заволодіває транспортним засобом, чим 

створює загрозу для безпеки руху та позбавляє власника транспортного засобу можливості 

реалізувати свої права відносно нього. Цим і обумовлена висока суспільна небезпечність 

подібних діянь. 

Вагомими елементами криміналістичної характеристики незаконного заволодіння авто-

транспортними засобами є дані про спосіб та обстановку вчинення злочину, предмет зло-

чинного посягання, особу злочинця, сліди та ознаки злочинів. Спосіб є центральним елемен-

том криміналістичної характеристики. Способи вчинення більшості незаконних заволодінь 

автотранспортними засобами є багатоструктурними та складаються з прийомів: підготовки 

до злочину; проникнення до місць стоянки (зберігання) автотранспортного засобу (гараж, 

охоронювана стоянка, приватний будинок тощо); проникнення до автотранспортного засобу 

(подолання запірних пристроїв, охоронної сигналізації); переміщення (транспортування) 

викраденого автотранспортного засобу; приховання злочинів (у тому числі легалізації й реа-

лізації автотранспортного засобу).  

Різні способи вчинення незаконних заволодінь автотранспортними засобами зумов-

люють їх вчинення в різних місцях. Більшість з них вчиняють у місцях постійного чи пере-

важного перебування транспортного засобу (територія за місцем проживання заявника, 

ділянки поблизу магазинів, торгових центрів і ринків, розважальних закладів, особисті гара-

жі, узбіччя дороги). За часом доби незаконні заволодіння автотранспортними засобами най-

частіше вчиняють у нічний час. Переважна більшість незаконних заволодінь вчиняють у 

передвихідні й передсвяткові дні. Очевидна тенденція заволодіння автомобілями престижних 

марок з терміном експлуатації до п’яти років. Більшість автомобілів, викрадених на території 

України, переправляється для легалізації у так звані ДНР, ЛНР, Російську Федерацію, на 

території тимчасово окупованої АР Крим. Суттєве значення для методики розслідування не-

законних заволодінь автотранспортними засобами шахрайств є особливості їх суб’єктів. Вік 

злочинців багато в чому визначає вибір способів заволодіння. 

Перелік об’єктів, що зберігають інформацію про подію злочину у справах про неза-

конне заволодіння автотранспортним засобом, умовно складається з таких груп: документи 

(на право управління, володіння і користування транспортними засобами, зокрема підроб-

лені, особисті посвідчення, документи митного оформлення, офіційні довідки тощо); пред-

мети (автомобілі, їх частини, знаряддя та засоби для виготовлення підроблених номерів і 

документів, фрагменти обстановки місця події); приміщення та ділянки місцевості (гаражі, 

стоянки, станції автосервісу, приватні ремонтні майстерні, офісні та житлові приміщення 

тощо); гроші та матеріальні цінності (рухоме й нерухоме майно злочинця, готівкові та 

безготівкові кошти, у тому числі електронні банківські розрахунки); пам’ять людей (ідеальні 

сліди). 

Головну роль у побудові криміналістичної характеристики незаконного заволодіння 

автотранспортними засобами відіграє встановлення кореляційних зв’язків: між способом 
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вчинення злочину та особою злочинця (для визначення об’єктивних можливостей реалізації 

тієї чи іншої схеми вчинення злочину); між способом та обстановкою вчинення злочину (для 

врахування впливу на обрання конкретного способу просторово-часових чинників); між 

способом вчинення злочину та слідовою картиною (для виявлення ознак злочину); між спо-

собом, особливостями слідоутворення та особою злочинця (для висунення версії про при-

четність конкретних осіб до злочину). 

Розшук викраденого автотранспорту являє собою систему, доцільність якої доведено 

практикою, і складається із сукупності таких заходів: організація затримання злочинців, які 

вчинили незаконне заволодіння автотранспортом, за “гарячими слідами”; встановлення осіб, 

які здійснюють незаконне заволодіння автотранспортом, та місць його збуту; виявлення 

викрадених автомобілів у разі продажу їх через торговельні організації та під час постановки 

їх на облік; виявлення викрадених автомобілів. При розкритті незаконного заволодіння авто-

транспортними засобами працівник карного розшуку, з використанням джерел оперативної 

інформації, повинен встановлювати та перевіряти на причетність до легалізації: осіб, які 

переховують в орендованих гаражах транспортні засоби для подальшої їх легалізації; осіб, 

які вчинюють викрадення, підроблення та збут документів на транспортні засоби; праців-

ників нотаріальних контор, які з порушенням законодавства видають генеральні доручення 

на розпорядження транспортними засобами; осіб, які здійснюють зміну номерів вузлів й 

агрегатів транспортних засобів; осіб, які здійснюють на замовлення перегін транспортних 

засобів із-за кордону; осіб та посередників, які на авторинках збувають легалізовані авто-

транспортні засоби; осіб, які здійснюють прийом і здачу в металобрухт частин транспортних 

засобів, та джерела його надходження; осіб, раніше засуджених за злочини, пов’язані з 

незаконним заволодінням автотранспортним засобом, контрабандою, зміною номерів агре-

гатів та підробленням документів на транспортні засоби. 

Найбільш важливим в аспекті організації розслідування на початковому етапі є роз-

поділ слідчих ситуацій залежно від характеру встановлених даних. Складною для розв’я-

зання є ситуація, коли викрадений автотранспортний засіб та особу злочинця не встановлено. 

У ній є мінімум вихідних відомостей для визначення напряму розслідування. Тому тут 

найбільшого значення набувають своєчасність й оперативність проведення початкових 

слідчих дій і взаємодія всіх служб правоохоронних органів. Робота в цьому разі здійснюється 

за двома напрямами: виявлення транспортного засобу й виявлення осіб, які вчинили злочин. 

Головними засобами доказування на початковому етапі розслідування незаконних 

заволодінь автотранспортом є такі: проведення огляду місця події; допит потерпілих, свідків 

та підозрюваних (обвинувачених). Огляд місця події у справах цієї категорії має свої 

особливості, що визначаються пошуковими завданнями та елементами обстановки вчинення 

злочину (відкрита місцевість, гараж, подвір’я багатоквартирного будинку, узбіччя приміської 

траси тощо). Закономірності допиту підозрюваних залежать від ситуації, що склалася під час 

проведення цієї слідчої дії. Засобами доказування на наступному етапі розслідування 

незаконних заволодінь автотранспортом є такі: проведення обшуку за місцем проживання 

підозрюваного (обвинуваченого); повторний допит свідків, потерпілих; пред’явлення для 

впізнання; слідчий експеримент; освідування; результати судових експертиз. 

Доцільним буде розроблення та запровадження методики комплексного дослідження 

автотранспортних засобів, об’єктом якого є матеріальні носії інформації в системі: “авто-

транспортний засіб (агрегат автотранспортного засобу)  документи, що супроводжують 

його експлуатацію”, а предметом дослідження є встановлення ознак злочину. Також пот-

ребує удосконалення нормативно-правове забезпечення діяльності експертно-криміна-

лістичної служби МВС України щодо встановлення ознак кримінального походження при 

дослідженні агрегатів транспортних засобів, зокрема, щодо міжвідомчої взаємодії підрозділів 

Національної поліції, фіскальної служби, прикордонників, низки недержавних організацій 

тощо.  
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ 

ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ (СТ. 182 КК УКРАЇНИ) 

 

Вступ України до Ради Європи, послідовний курс на європейську інтеграцію та 

подальші демократичні перетворення обумовлюють особливий зміст та значення, якого 

набуває удосконалення захисту приватного життя кримінально-правовими засобами.  

Як випливає зі ст. 32 Конституції України, право на захист від втручання в особисте і 

сімейне життя гарантується конституційними нормами, згідно з якими не допускається 

збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 

згоди. Винятком є випадки, передбачені законом, але вони обмежуються лише інтересами 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Окремі обмеження цього 

права можуть встановлюватися в умовах воєнного або надзвичайного стану [1]. Зазначимо, 

що за порушення вказаних вимог Конституції України передбачено юридичну відпові-

дальність. Так, ст.182 КК України прямо передбачає кримінальну відповідальність за пору-

шення недоторканності приватного життя, зокрема за збирання, зберігання, використання, 

поширення, знищення або заміну конфіденційної інформації про особу без її згоди. 

Безпосереднім об’єктом цього злочину є правовідносини, що складаються в процесі 

реалізації людиною свого права на недоторканність приватного життя і які спрямовані на  
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охорону і забезпечення конституційного права на особисту і сімейну таємницю. Потерпілим 

внаслідок порушення недоторканності приватного життя може бути будь-яка фізична особа, 

без згоди якої збиралася, зберігалася, використовувалася, поширювалася, знищувалася або 

змінювалася конфіденційна інформація про неї. Традиційно під приватним життям особи 

розуміється сфера життєдіяльності окремої особи, яка включає в себе зв’язки особи з іншими 

людьми, її приватні справи, сімейні стосунки тощо, тобто все, що пов’язане з її способом 

життя і не має публічного характеру[ 2, с. 411]. 

Предметом злочину є конфіденційна інформація про особу. Видається, що такою є 

відомості про приватне життя особи, що становлять її особисту або сімейну таємницю і 

поширюються за її бажанням відповідно до передбачених нею умов. Особисту таємницю 

становлять відомості про приватне життя конкретної особи, які ця особа бажає зберегти в 

таємниці від інших осіб. Такими відомостями можуть бути відомості про її здоров’я, інтимне 

життя (зокрема наявність позашлюбних інтимних стосунків, сексуальну орієнтацію), хобі, 

особливість сімейних стосунків (народження поза шлюбом дитини тощо). Сімейна таємниця 

– відомості про приватне життя члена (членів) окремої сім’ї чи декількох сімей, які він 

(вони) бажають зберегти у таємниці від сторонніх осіб. Конфіденційною не може визнава-

тися інформація, яка вже раніше була оприлюднена шляхом публікації, повідомлення в 

засобах масової інформації чи іншим способом. 

З об'єктивної сторони порушення приватного життя полягає у неправомірному втру-

чанні в особисте або сімейне життя особи, порушенні таємниці особистого чи сімейного 

життя, які можуть проявитись у таких формах: 1) незаконне збирання конфіденційної інфор-

мації про особу; 2) незаконне зберігання такої інформації; 3) незаконне її використання;  

4) незаконне знищення конфіденційної інформації про особу; 5) незаконне поширення кон-

фіденційної інформації про особу; 6) незаконна зміна такої інформації. 

Незаконними збирання, зберігання, використання, поширення, змінення або знищення 

вказаної інформації про особу будуть тоді, коли вони здійснюватимуться за відсутності пра-

вових підстав, передбачених законом України або з порушенням встановленого законом 

порядку їх вчинення. 

Цей злочин за своєю конструкцією є формальним і вважається закінченим з моменту 

вчинення описаних у ч. 1 ст. 182 дій. Заподіяння в результаті вчинення злочину, перед-

баченого ч. 1 ст. 182 КК України, суспільно небезпечних наслідків знаходиться за межами 

складу злочину, передбаченого цією частиною ст. 182 Кк України. За наявності підстав такі 

наслідки можуть отримати додаткову кримінально-правову оцінку за відповідними статтями 

КК України. 

Суб’єкт злочину загальний. Порушення недоторканності приватного життя службовою 

особою з використанням наданих їй влади чи службового становища, якщо воно заподіяло 

істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або держав-

ним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, утворює сукупність злочинів і 

потребує кваліфікації за ст. ст. 182 і 364 або 365 КК України [3, с. 451]. 

З суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом. Мотив і мета є 

факультативними ознаками. 

У разі, коли недоторканність приватного життя було порушена службовою особою в 

результаті службової недбалості, то за наявності для того підстав вчинене може бути 

кваліфіковане за ст. 367 (425) КК України [3, с. 451]. 

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 182 КК України) є вчинення його пов- 

торно і заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

особи. 

Аналіз чинної редакції ст. 182 КК України виявив низку проблемних аспектів, які 

негативно впливають на практику застосування положень ст. 182 КК України, а також і 

всього механізму кримінально-правового захисту приватного життя в Україні. До пере- 

ліку найістотніших, зокрема віднесено неоднозначність поняття, змісту та ознак предмета, 
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об’єктивних і суб’єктивних ознак досліджуваного складу злочину тощо. Зазначене дає 

підставу вказати на незавершеність теоретичної розробки проблеми кримінальної відпо-

відальності за порушення недоторканності приватного життя, передбаченого ст. 182 КК 

України, та необхідність її подальшого дослідження. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ 

ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ  

 

Проблемам протидії економічній злочинності приділялась значна увага правотворчими 

органами при формуванні державної політики щодо протидії економічній злочинності. 

Проте, ріст та нові прояви економічної злочинності потребують постійного вдосконалення 

механізму протидії таким злочинам.   

Удосконалення державної політики щодо протидії економічній злочинності має про-

водитися за такими основними напрямами: 

1. Впорядкування та вдосконалення нормативно-правової бази щодо протидії еко-

номічній злочинності. 

2. Вдосконалення правового регулювання організації та діяльності спеціальних органів 

протидії економічній злочинності. 

3. Створення сприятливих правових та економічних умов для внутрішнього інвестуван-

ня легальної економіки. 

Розглянемо детальніше кожний з цих напрямів. 

1. Впорядкування та вдосконалення нормативно-правової бази щодо протидії 

економічній злочинності. 

В Україні є значна кількість чинних нормативних актів, які регулюють протидію зло-

чинності у сфері економіки (їх ми вказували у попередніх розділах). Поряд з цим, внесення 

величезної кількості змін до законодавчих актів, у тому числі, до Кримінального кодексу 

України (мається на увазі розділ VІІ “Злочини у сфері господарської діяльності”), кри-

міналізація та декриміналізація господарських злочинів не дали очікуваних результатів зни-

ження рівня економічної злочинності. Результатом відповідних законодавчих новел стало, з 

одного боку, істотне поповнення когорти “мертвих” норм КК, а, з другого, неможливість 

застосування щодо осіб, винних у суспільно небезпечних посяганнях, норм про «традиційні» 

злочини у сфері господарської діяльності. Як наслідок, замість задекларованого вдоско-

налення кримінальної відповідальності, було створено зручне підґрунтя для уникнення 

кримінальної відповідальності особами, котрі вчинили господарські злочини. 
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Слід погодитися з думкою О. О. Дудорова та Р. О. Мовчана про необхідність віднов-

лення кримінальної відповідальності за частину безпідставно декриміналізованих діянь, 

таких як ухилення від повернення валютної виручки, товарна контрабанда, порушення, 

пов’язані із неплатоспроможністю, тощо [2, 256]. 

На нашу думку, при формуванні стратегії розвитку законодавства України про 

кримінальну відповідальність за господарські злочини повинні враховуватися здобутки 

кримінально-правової науки. Саме наукові дослідження мають слугувати орієнтиром у 

визначенні напрямів кримінально-правової політики у сфері боротьби зі злочинністю зага-

лом і кримінально-правової охорони господарської діяльності, зокрема. Принципово важ-

ливим є і те, щоб взаємодія парламентаріїв і науковців не вичерпувалася спільною участю у 

створенні стратегії, про яку йдеться. На сторінках юридичних видань неодноразово і цілком 

справедливо відзначалося, що серед причин недосконалості чинного кримінального законо-

давства вагоме місце посідає ігнорування рекомендацій кримінально-правової науки. І це 

при тому, що на сьогодні потенціал науки кримінального права спроможний забезпечити від-

повідний супровід кримінально-правової політики України на всіх її рівнях  доктриналь-

ному, програмному, законодавчому та право застосовному [5, 92]. Тому в стратегії розвитку 

законодавства про кримінальну відповідальність за господарські злочини, що повинна стати 

частиною загальної стратегії розвитку вітчизняної кримінально-правової політики, має бути 

чітко прописаний, зокрема, механізм впливу науки кримінального права на законодавчу 

діяльність. Якісний кримінальний закон може бути результатом лише сумлінної і неспішної 

праці професіоналів. З погляду забезпечення належної якості кримінальних законів конст-

руктивною видається ідея С. В. Хилюк  доручати підготовку відповідних законопроектів не 

народним депутатам, багато з яких не мають відповідної освіти, а науковим установам та 

вищим навчальним закладам [6, 89]. 

2. Вдосконалення правового регулювання організації та діяльності спеціальних органів 

протидії економічній злочинності. 

Однією з найважливіших складових у протидії злочинності в економічній сфері є 

продумані форми діяльності суб’єктів попереджувальної діяльності, які передбачають забез-

печення цілеспрямованих і ефективних заходів протидії економічній злочинності, вибір 

єдиного підходу до вирішення різнобічних організаційних і процесуальних питань; сприяння 

усуненню дублювання в діяльності правоохоронних і контролюючих органів у даній сфері 

[3, 91].  

Для обмеження можливостей криміналітету впливати на процеси в економічній сфері 

уявляється доцільним здійснити заходи щодо вдосконалення структури й умов функціо-

нування державних органів, які здійснюють контрольно-регулюючі функції в економічній 

сфері, а також переорієнтувати правоохоронні органи з виявлення незначних економічних 

злочинів на викриття найнебезпечніших злочинів у тих сферах, де вони набули особливого 

поширення і завдають найбільших збитків державі. 

Неодноразово в якості законодавчих ініціатив в Україні пропонувалося створення  

єдиного правоохоронного органу, який би спеціалізувався на протидії криміналізації еко-

номіки.  

Як зазначено в пояснювальній записці до Проекту Закону України від 8 серпня 2014  

№ 4449а “Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями” [4], 

функції з протидії злочинам у сфері економіки невиправдано розпорошені по різних відо-

мствах і часто дублюються. На базі підрозділів податкової міліції та боротьби з відмиванням 

доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФСУ України, Державної фінансової інспекції 

України, підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, які 

протидіють злочинам у сфері економіки, пропонувалося створити спеціальний державний 

орган  центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями.  
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Створення зазначеного центрального органу виконавчої влади мало б дати змогу:  

забезпечити виконання на належному рівні завдань, покладених на органи, які здійснюють 

контроль за додержанням законодавства, оперативно-розшукову та кримінальну проце-

суальну функції у фінансовій сфері;  упорядкувати норми чинних законів та нормативно-

правових актів України, які визначають функції, права, обов’язки, відповідальність, порядок 

проведення перевірок підприємств, установ та організацій правоохоронними органами;  

створити сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності з дотриманням 

суб’єктами господарювання законодавства у сфері фінансової діяльності та для реалізації 

антикорупційної програми.  

Вважаємо, що нині основний вектор формування механізму протидії криміналізації 

економіки в Україні повинен бути спрямований не в бік формування нових єдиноначальних 

органів, а в бік налагодження координаційно-субординаційної взаємодії існуючих інсти-

туцій, оскільки цей механізм повинен забезпечувати реалізацію цілої системи поперед-

жувальних заходів, яка є досить різноплановою з огляду на диверсифікованість економіки.  

Крім того, слід брати до уваги і професійність кадрового забезпечення таких органів. 

Нездатність правоохоронної системи локалізувати негативний вплив економічної злочин-

ності на ринкові інститути, а з іншого боку, поширення зловживань та правопорушень серед 

працівників правоохоронних органів та свідомий вихід за межі правоохоронних функцій 

свідчить про кризу правоохоронної системи, її низьку ефективність у протидії та запобіганні 

економічній злочинності [1, 219]. 

3. Створення сприятливих правових та економічних умов для внутрішнього інвес-

тування легальної економіки. 

Існування тіньової економіки в Україні зумовлене наявністю причин економіко-

юридичного (господарсько-правового) характеру. Матеріально значущі інтереси різних  

соціальних груп населення країни достатньо не враховано, а отже, належним чином і не  

врегульовано. Економічна злочинність є переважно реакцією підприємців на недостатнє 

врахування їх життєво важливих матеріальних інтересів. Водночас у чинному госпо-

дарському законодавстві чимало надмірних заборон і зобов’язань для одержання дозволів, 

погоджень, податкових навантажень, що ускладнює легітимне функціонування бізнесу. 

Прийнятий Податковий кодекс України вже “обріс” значною кількістю відомчих інструкцій, 

листів, роз’яснень, які обмежують можливості підприємців самостійно обирати альтернативу 

в оподаткуванні. У багатьох податкових системах, що діють у країнах з розвиненою рин-

ковою економікою, таку можливість бізнесу надано, і це є одним із суттєвих факторів 

добросовісної сплати податків, додержання податкового законодавства. Чимало нарікань 

спричиняє й існування бюрократичного, корупційно налаштованого апарату, з яким 

простіше домовитися, ніж виконати численні обтяжливі вимоги дозвільних або податкових 

органів.  

Окрім того, назріла потреба поширення системи спрощеного оподаткування для серед-

ніх та великих господарюючих суб’єктів шляхом установлення фіксованого максимального 

розміру всіх можливих відрахувань на користь держави та органів місцевого самовряду-

вання, а також максимального розміру фінансових санкцій за невчасну сплату податків, 

зборів, інших обов’язкових платежів. 

Отже, розглянутий механізм формування державної політики протидії економічній 

злочинності має бути не статичним, а динамічним, тобто необхідно постійно здійснювати 

моніторинг стану господарського правопорядку, у разі зростання рівня економічної злочин-

ності, виявляти причини цього, вносити відповідні корективи до завдань державних програм 

протидії економічній злочинності та засобів їх виконання.  

 

 

 

 



 

271 

 

Список використаних джерел 

1. Бойко А. Недоліки діяльності правоохоронних та судових органів щодо запобігання та протидії 

економічній злочинності / А. Бойко // Вісник Львівського університету. Серія юридична / Львів. нац. ун-т ім. 

І. Франка.  Л., 2009.  Вип. 48.  С. 216-224. 

2. Дудоров О. О. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської 

діяльності  час визначатися зі стратегією розвитку / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан // Вісник асоціації кримінального 

права України.  2015.  № 2.  С. 238-251. 

3. Катеринчук І. Міжнародне співробітництво в боротьбі із злочинами у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності / І. Катеринчук // Підприємництво, господарство і право.  2006.  № 12.  С. 91-93. 

4. Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями: Проект Закону від 8 серпня 

2014 р. № 4449а [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 

?pf3511=51916 

5. Рябчинська О. П. Суб’єкти наукового супроводу правотворчої та право застосовної діяльності в 

Україні / О. П. Рябчинська // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та право 

застосовній діяльності : матеріали міжнар. наук-практ. конф. (8-9 жовтня 2015 р.) / [редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.].  Х. : Право, 2015.  С. 88-92. 

6. Хилюк С. В. Розвиток науки кримінального права України після відновлення її державної незалеж-

ності (питання особливої частини) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. В. Хилюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка.  Львів, 2007.  306 с. 

 

 



 

272 

 

СЕКЦІЯ “ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА” 

 

 

Козій І. В. 

к.філос.н., доцент 

Львівський торговельно-економічний університет 
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ФІЛОСОФІЇ 20-30-х рр. ХХ ст. 

 

Одним із найвідоміших репрезентантів політичної філософії в українській діаспорі був 

Дмитро Донцов. Особа і творча діяльність Д. Донцова була доволі неоднозначною, але для 

того, щоб робити остаточні висновки, слід більш детально та незаангажовано проаналізувати 

його творчість. Можемо стверджувати, що філософським підґрунтям світогляду Д. Донцова 

загалом були волюнтаризм та ірраціоналізм. Д. Донцов аналізує низку різноманітних 

тлумачень поняття “воля”: “Воля влади” (Ніцше), “життєвий елян” (Бергсона), “жадоба пере-

моги” (Джека Лондона), чин для чину, “без мети”, “щоб гнатися в безвість” (Лесі Українки), 

“фантазія” (Шевченка), якій він жертвував видимий світ, звеличання “залізної сили енту-

зіазму”, елементу “нерозсудного” (Гоголя), “правда сильного”, і “право сили” (Куліша), – ось 

як характеризували цю волю чужі і наші провідники” [1, с. 221].  

Так, говорячи про тлумачення волі А. Шопенгауером насамперед можемо зазначити, 

що вказаний мислитель розуміє дане поняття як певну силу, що розпредмечується у цілому 

спектрі ірраціональних моментів (енергія, інстинкт, бажання тощо). Згідно з його тверд-

женням волю неможливо пояснити самим лише поняттям. Ця категорія відноситься до сфери 

трансцендентного. У цьому контексті слід зазначити, що найвищого втілення воля досягає в 

позараціональному житті людської істоти: “Воля до життя” Шопенгауера така ж “сліпа” 

сила, що діє безмотивно та безпричинно, як причина причин у світі, що діє сама з себе. Для 

А. Шопенгауера воля виступає як деяка первісна сила, постійне прагнення, що майже не 

стоїть на місці, а щомиті рухається вперед. Подібне прагнення абстрактне, ірраціональне, і 

саме в ньому вбачається щастя людини, у своєрідному переході від бажання до задоволення 

цього хотіння, а далі – знову рух до народження нового бажання. Переосмислюючи думки  

А. Шопенгауера щодо розуміння поняття волі, Д. Донцов пише: “Це вічне стремління, вічний 

невсипущий гін, що лише хвилево задовольняється, щоби знову стреміти наперед. Це 

стремління абстрактне, іраціональне, щастя в собі. В нім людське щастя, і лише в нім…” [1, 

с. 222]. У цьому контексті варто згадати М. Сосновського який слушно зазначав, що Д. Дон-

цов до поняття волі зараховував практично усі вияви психофізіологічної діяльності людини. 

Відтак можемо зробити висновок, що саме на стрижневих засадах теорії А. Шопенгауера  

Д. Донцов у подальшому розвивав власні засади вчення про волю. 

Ф. Ніцше – ще один яскравий представник такого напряму як філософія життя. Зро-

зуміло, що і його вченню Д. Донцов також приділяє чимало уваги. Німецький філософ фено-

мен життя тлумачив як деякий вияв суб’єктивності того чи іншого індивіда, що основним 

своїм прагненням мав постулат який можна виразити як “воля до влади”, або інакше кажучи 

“жадоба до життя”. Можемо припустити, що у вченні Ф. Ніцше український мислитель для 

побудови своєї ідеології насамперед хотів використати його ідею “надлюдини”, яка в 

подальшому очевидно мала б трансформуватися в реалізацію його стрижневого концепту, а 

саме “волі до влади”. Як наслідок, у своїй власній концепції, Д. Донцов доволі вдало поєднує 

як шопенгаурівську “волю до життя” з одного боку, так і ніцшеанську “волю до влади” з ін-

шого. З подібного симбіозу Д. Донцов отримав ідеал “сильної людини”. Вона наділена таки-

ми рисами як самостійність мислення та прийняття рішень, невизнання жодних загаль-

ноприйнятих норм та постулатів, маючи натомість на озброєнні такі компоненти боротьби як 

сила, напір, агресія тощо. Стрижневим змістом її існування є насамперед “жага до влади”, 
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прагнення будь-якими методами отримати таку бажану владу над іншими. Причому жодних 

раціональних пояснень власних дій як правило не було, була лише ірраціональна складова. 

Таким чином приходимо до висновку, що одним із стрижневих концептів філософської 

доктрини Д. Донцова був ірраціоналізм. А зважаючи на характер, а також манеру викладу 

власних думок та ідей можемо констатувати, що мислитель і в цьому випадку не оминув як 

позитивних, так і негативних моментів впливу на його доктрину філософії ірраціоналізму. 

Але не можна заперечувати і того моменту, що Д. Донцов повністю відкидає раціональну 

складову. Мислитель активно студіює праці тих філософів які, на його думку, могли б 

додати до його власної точки зору і елемент раціонального: “Інтелект не є силою (power) 

лиш знаряддям; не річчю, що сама рухає і творить, лиш річчю, яку рухають і якою творять 

сили, що стоять поза нею. Сказати, що розум кермує людиною так само немудро, як сказати, 

що нею кермують її очі. Розум це око, через яке бажання бачить свій шлях, щоб себе 

заспокоїти” [1, с. 225]. Але усе ж проаналізувавши міркування низки філософів Д. Донцов 

висновує, що саме воля виступає цією “силою у собі”, а як наслідок розум не зміг би повною 

мірою зреалізувати власний потенціал, якби йому не “допомагала” саме воля. Відтак можемо 

стверджувати, що стрижневими підвалинами ідеології українського філософа були ірраціо-

нально-волюнтаристичні концепти.  

Отже для того щоб могти адекватно орієнтуватися у складних історичних ситуаціях, які 

виникають у той чи інший період еволюціонування нації, слід підключати не тільки, і не 

стільки деякі раціональні константи, а той спектр позараціональних чинників які 

допоможуть вирішенню саме цієї конкретної проблеми. У цьому контексті є доволі високий 

ризик того, що може виникнути деяка агресія, як відповідь на протидію інших, або як 

зазначає Д. Донцов вона (агресія) інтерпретується не лише як демонстрація власної волі, а 

більшою мірою як нівелювання волі інших. Таким чином мислитель приходить до висновку, 

що волю до влади чи волю до життя у цьому контексті слід розуміти як деяку контр силу, що 

виникає як реакція на той чи інший опір. Мислитель зазначає: “Цю боротьбу Гегель називає 

“боротьбою за розв’язання суперечності”. Для нього, як і для Ніцше, Шопенгауера, Шпенг-

лєра, Гюйо та інших, ця воля життя й боротьби є та сама воля влади, панування, а “через те, 

що панування є щось квалітативне, а не квантитативне, як гріш чи майно, яке вже через свою 

природу зовсім справедливо може бути поділене”, то там, де входять у гру справи панування 

і влади, “зараз повстає суперечка і боротьба” [1, с. 238]. Конфронтація такого роду у цьому 

випадку як правило проявляється доволі яскраво, адже та чи інша окремо взята воля іс- 

нує очевидно для задоволення своїх власних потреб і як наслідок стосовно інших проявів 

волі виступає як деякий протилежний контр феномен. Роблячи висновок можемо конс-

татувати, що категорія волі займає у концепції Д. Донцова одне з центральних місць. Більше 

того, вона взяла на себе функцію одного з ключових елементів концепції націоналізму 

загалом.  
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ЛЮДИНОМІРНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ 

 

Філософія релігії – сукупність актуальних і потенційних філософських установок щодо 

релігії і Бога, філософське осмислення їхньої природи, сутності та сенсу. Одним із її фун-

даторів є Бенедикт Спіноза, у творчості якого феномен релігії вперше постає як проблема, 

набуває концептуального оформлення. 

Однією з основних ознак філософії релігії є її людиномірність, оскільки суттєвим у 

системі релігійного світовідчуття, світорозуміння і світоусвідомлення, у релігійному комп-

лексі загалом є відношення “людина – надприродне”. Звідси і роль та місце праксеології у 

філософії релігії, у функціонуванні її складників, зокрема питання сенсу життя, провіденції 

та свободи волі, священного і профанного, добра і зла, тобто діяльнісних аспектів функціо-

нування феномену релігії. 

Поєднує всі релігійні системи ідея визволення, спасіння, заснована на вірі у безсмертя 

душі. Релігія, як зазначав Павло Флоренський (1882-1937), рятує нас від нас, наш внут-

рішній світ від хаосу, що причаївся в ньому. Якщо онтологічно релігія є життям нас у Богові 

і Бога в нас, то феноменологічно – релігія є системою дій і переживань, що забезпечують 

душі рівновагу. 

Різні релігії, з огляду на їхні ідеологічні засади, поєднані дотриманням концептуальних 

принципів і положень стосовно людини як носія релігійної свідомості та релігійного досвіду: 

людині надається свобода дій, тобто вона не є запрограмованою машиною, а тому помилки 

чи вчинення зла є наслідком свободи; людина бере участь у Творенні через удосконалення, 

навчання інших; людське життя не обмежується земним життям. 

Духовні традиції великих релігій акцентують увагу на якостях розуму і містять 

практики розвитку етики, концентрації та мудрості. Наприклад, практика свідомого спри-

яння іншим людям гальмує жадобу, ненаситність і виховує добро, безкорисливість. Етика є 

неодмінною умовою, бо людина, яка живе неетично і цілеспрямовано шкодить іншим лю-

дям, шкодить і собі, оскільки її розум починають охоплювати страх і провина. Концентрація 

необхідна для втихомирення неспокійного розуму і вивільнення його від клопотів, три-

вожних думок. За допомогою мудрості осягають глибини власні і глибини навколишнього 

світу. 

Людиномірність знаходиться в основі релігієзнавчих концепцій, яких існує ціле 

розмаїття. До найпоширеніших можна віднести об’єктивно-ідеалістичну, суб’єктивно-ідеа-

лістичну, натуралістичну, соціологічну і матеріалістичну. 

Об’єктивно-ідеалістична концепція при поясненні сутності релігії визнає існування 

Бога, “абсолюта”, “трансцендентного”, “світового духу” джерелом релігійної віри. Цей пос-

тулат поєднує теологів усіх основних християнських конфесій і філософів-ідеалістів. Таким 

чином, обґрунтування релігії з цих позицій переходить в обґрунтування буття Бога. 

Німецький вчений Рудольф Отто (1869-1937) та швейцарський теолог Карл Барт (1886-

1968) ототожнювали релігійну віру з “божественним чудом”, називали її своєрідним спосо-

бом одкровення, який не вимагає раціонального пояснення. Це співзвучно з теологією та 

релігійною філософією Томи Аквінського (1225-1271), яка передбачає підпорядкування 
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природного розуму істині об’явлення: 1. Якщо усе у світі рухається, то повинно бути 

джерело цього руху, а саме – Бог; 2. Якщо є причина всього, то повинна бути першопричина 

першопричини, якою теж є Бог; 3. Якщо у світі існує випадковість, то повинна бути причина 

цієї випадковості, тобто Бог; 4. Якщо речі відмінні за ступенем досконалості, то повинна 

бути досконаліша річ, якою може бути тільки Бог; 5. Якщо у світі є доцільність, то вищим 

джерелом цієї доцільності є Бог. 

Суб’єктивно-ідеалістична концепція пояснює релігію з погляду індивідуальної 

психології людини, усвідомленої у переживаннях. За висловлюванням Уільяма Джемса 

(1842-1910), Фрідріха Шлейєрмахера (1768-1834), та Гордона Олпорта (1897-1967), релігія 

– це послідовна абсолютизація психологічного досвіду. Американський філософ У. Джемс 

трактував релігію як сукупність почуттів, дій і досвіду окремої особи, зміст яких зумовлює її 

ставлення до Божества. Емоційна сфера психіки індивіда є лоном релігії. За У. Джемсом, 

почуття, емоційно-вольова сфера – найглибше джерело релігії, а філософські, богословські 

конструкції – лише надбудови. В його інтерпретації “релігійні почуття” не є автономно-

специфічними і з психологічного погляду не відрізняються від звичайних людських почуттів 

та емоцій (радості, любові, страху). Вони – сукупність звичайних емоцій, які зазнали 

своєрідного релігійного впливу, що й надає їм характерних ознак і властивостей. 

Натуралістична концепція релігії. Її прихильники шукають релігійну основу в біо-

логічних або біофізіологічних процесах людини. На їхню думку, такою основою є “ген релі-

гійності”, “релігійний інстинкт”, “релігійне почуття”, вона є психофізіологічною функцією 

організму, частиною природи людини. 

Природним феноменом, людським продуктом вважав релігію 3игмунд Фройд (1856-

1939), пов’язуючи її походження з безпорадністю людей перед внутрішніми інстинктивними 

силами, вбачаючи у ній арсенал уявлень, породжених потребою здолати людську безпо-

мічність. Індивідуальну релігійність він уподібнював персональному неврозу, а релігію – 

універсальному колективному неврозу. Розглядав її як засіб захисту людини і суспільства від 

агресивних природних інстинктів, стверджував, що вона задовольняє допитливість людини, 

пояснює походження і розвиток світу; зменшує страх людей перед загрозами і мінливістю 

життя, вселяє впевненість у добрих наслідках, утішає в разі незгод і негараздів; проголошує 

заборони та обмеження. 

Якщо 3.Фройд базовим релігійним феноменом вважав індивідуальне несвідоме, то 

Карл Густав Юнг (1875-1961) – колективне, змістом якого є архетипи (першообрази, 

першоознаки) – одвічно наявні загальні образи, які можуть відкриватися свідомості уві сні, в 

містичному прозрінні, міфі, релігійному уявленні. Тому релігія в його інтерпретації є особ-

ливою установкою людського розуму, уважним розглядом, спостереженням за деякими 

динамічними факторами. Це “сили” духів, демонів, богів, ідей, ідеалів, виявлені людиною у 

своєму світі як особливо могутні, величні, прекрасні та загрозливі. Тому їх належить любити 

і поклонятися їм. 

Основоположник неофройдизму Еріх Фромм (1900-1980), незаперечуючи природних 

основ релігії, звертав увагу на зв’язок індивіда із зовнішнім світом, суспільством, де ці 

потреби задовольняються чи притлумлюються. 

Соціологічна концепція релігії. Німецький філософ, соціолог Макс Вебер (1864-1920) 

характеризує релігію як спосіб надання сенсу соціальному діянню: як явище культури вона 

задає і підтримує відповідні сенси, вносячи “раціональність” у пояснення світу та в повсяк-

денну етику. 

Французький соціолог, філософ Еміль Дюркгейм (1858-1917) розглядає її як ство-

рений людиною соціальний інститут, що формується природним шляхом у відповідь на умо-

ви її існування з метою задоволення певних соціальних потреб. Джерелом релігії, за його 

твердженнями, є спосіб людського існування. Оскільки він соціальний, то все соціальне є 

релігійним. У релігії суспільство обожнює себе. Сенс релігії – культивування соціального 

почуття, забезпечення впливу колективу на індивіда. 
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Матеріалістична концепція релігії. Релігія має винятково соціальну природу і 

аналізується у контексті розвитку суспільства та людини. За сутністю вона – це необхідний 

продукт історично визначених матеріальних суспільних відносин, є частиною соціальної 

надбудови суспільно-економічної формації, яку складають релігійна свідомість, релігійна 

діяльність, релігійні відносини, релігійні організації та інститути, вважається формою відчу-

ження людської сутності та ілюзорним відображенням дійсності. 
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АСПЕКТИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ В ГАЛИЧИНІ: ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Українська родина є джерелом продовження духовного, морального та фізичного життя 

нації. Галицька родина як органічна складова української упродовж віків була та зали-

шається творцем, берегинею та продовжувачем високої внутрішньої та матеріально-духовної 

культури народу. Важливим є психолого-педагогічний феномен галицької родини як 

першоджерела виховання елітарної особистості, ефективного засобу формування національ-

ної свідомості, утвердження норм і цінностей української ментальності. 

Ґрунтовно вивчали родинні традиції, звичаї та обряди етнографи, історики, мовознавці, 

психологи, педагоги (М. Грушевський, Б. Грінченко, П. Житецький, З. Кузеля, М. Макси-

мович, О. Потебня). В українській педагогічній думці загальні проблеми родинного вихован-

ня предметно досліджували М. Володкевич, М. Галущинський, О. Духнович, М. Євшан,  

С. Русова, М. Сумцов, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Чепіга та інші. Окремі аспекти 

виховання в родині з дотримання принципів природовідповідності та культуровідповідності 

вивчали філософи та педагоги на теренах Західної України: І. Бартошевський, П. Беринда,  

Г. Галятовський, О. Духнович, С. Полоцький.  

Вплив родинних виховних традицій на становлення національно свідомої особистості 

став предметом дослідження галицьких вчених: М. Стельмаховича, Б. Ступарика, О. Виш-

невського, Є. Сявавко, В. Кравця, М. Чепіль.  

Опрацьовано та проаналізовано творчу спадщину видатних педагогів Галичини: О. Бар-

вінського, о. І. Бартошевського, Т. Біленького, Г. Врецьони, О. Духновича, C. Коваліва, 

К. Федькова, І. Ющишина з метою виділення теоретико-методологічних засад виховання 

родинного виховання. Відтак повний аналіз історіографічної джерельної бази показав, що 

психолого-педагогічний аспект галицького родинного виховання малодосліджений.  

Семантика лексеми “родина” визначається у тлумачних словниках як група людей, що 

складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом. Вважаємо, 

що у семантичну структуру поняття “галицька родина” входить загальне поняття “сім’я” та 

усі близькі й далекі родичі, кровно пов’язані між собою. Погоджуємося, з тим що в Галичині 

є особливий інститут батьківства як запроваджений порядок в сім’ї, що регулює взаємо-

відносини між батьком, матір’ю та дитиною, встановлює роль і статус кожного вихователя та 

здійснює процеси первинної соціалізації дитини та міжпоколінної трансмісії культурно-

педагогічних надбань роду.  

Українська родина, а передусім галицька, на нашу думку, здавна була найважливішою 

виховною інституцією. Витоки створення родини, як вважає М. Грушевський, на нашій тери-

торії простежуються ще з доби палеоліту (приблизно 200 тис. років до н. е.). У той час осно-

вою суспільного устрою був матріархат (з лат. мater – матір, arсhi – влада), де виступала жін-

ка берегинею роду, була рівноправна з чоловіком, а відтак займала провідне становище в 

суспільному та господарському житті. Останній ступінь розвитку матріархату заступив 
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патріархат (з лат. рater – тато), що передував виникненню  держави та остаточному переході 

від парної сім’ї до моногамної (з гр. mono  один; hamos – шлюб), яка стала традиційним 

оберегом правильного виховання дитини. 

Чітко окреслені форми родинної єдності уже виразно виступають в індоєвропейську 

епоху. І якщо в епоху матріархату складаються перші уявлення про жінку-матір як берегиню 

роду, то в період патріархального ладу жінка, передавши чоловікові ключові позиції в госпо-

дарській діяльності та організації міжплемінних взаємин, паралельно з чоловіком піклується 

про дітей обох статей до досягнення ними підліткового віку.  

Родина як структурована система є біологічною, психічною, соціально-педагогічною 

складовою, що виконує взаємопов’язані та взаємообумовлені функції. Як біологічна сутність 

родина виконує функцію забезпечення життєдіяльності дитини та її фізичного розвитку. У 

психічному змісті родина створює основу психогенетичного формування дитячої особистос-

ті та запускає в дію механізми наслідування, міжособистісного спілкування, емоційно-вольо-

вого контролю та самоконтролю.  

Родина як соціально-педагогічна система цілком здатна забезпечити національну та 

культурну ідентичність, засвоєння високих духовних цінностей та відповідних норм соціаль-

ної поведінки. Саме в середовищі галицької родини сформувалися національно свідомі 

пріоритети, високі християнські цінності та особлива гуманізація родинного виховання. 

Досліджено, що основними факторами, які мали безпосередній вплив на еволюцію, 

зміст та перебіг родинного виховання в Галичині, є: етнічний, економічний, соціальний, 

матримоніальний, фактор нуклеаризації, демографічний, фізіологічний, генетичний, культур-

но-освітній, родинно-побутовий, звичаєвий та духовний.  

Галицька родинна еліта глибоко усвідомлювала національну ідею, формувала духовні 

християнські засади виховного впливу дітей та молоді,  боролася за незалежність України, за 

її свободу та гідність, консолідувала і мобілізовувала націю. Її діяльність співпадала з 

поняттями: незалежність, самостійність, героїзм, патріотизм, порядність, честь, свобода.  

Узагальнення виховного досвіду в галицьких родинах дає підстави визначити головні 

напрями національного виховання: етнокультурний з особливим глибинним формуванням 

національної свідомості та самосвідомості, націєцентричного світогляду особистості, духов-

ності та збереження родинних традицій; психологічний як розвиток особистісних якостей 

особистості: відповідальності, жертовності, розуміння своєї місії перед народом та шляхет-

них рис характеру; етичний забезпечує формування манер мовленнєвої поведінки та 

відданості родині. 

У галицьких родинах широко застосовувалися такі засоби виховання, як родинні тра-

диції, національні звичаї та обряди, народна творчість, слово, мова, книга, театр, твори мис-

тецтва, активно використовувалися методи формування національної свідомості: розповідь, 

бесіда, приклад; методи стимулювання національної діяльності: заохочення, схвалення, зма-

гання; методи організації національної діяльності: доручення, привчання, вимоги, створення 

виховних ситуацій.  

З’ясовано, що українська родина сьогодні постає у центрі глобальних, політичних та 

культурних змін, які відбуваються в державі. Проте сучасні соціально-економічна та демо-

графічна кризи, тенденції соціального розшарування і шлюбно-сімейних процесів, стрімке 

зниження народжуваності, втрата традицій багатодітності сьогодення ускладнюють виконан-

ня сім’єю та інститутом батьківства своїх функцій та здійснюють значний вплив на стан 

ціннісного світу української громадськості, зокрема родини. Все це впливає на дієвість 

інституту батьківства. 

Таким чином, для демографічного зростання суспільству потрібна міцна, стабільна 

родина, яка займаючись національним вихованням дитини, повинна виконувати соціальну 

місію, формувати гідного громадянина та християнина, передавати духовно-моральні та 

етнічні цінності, культурну спадщину. Отже, родинне виховання в Галичині є психолого-

педагогічною проблемою, оскільки являє собою інтегрований процес взаємодії і впливу 
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суспільного, етнічного, соціально-економічного, культурного і духовно-морального сере-

довища, в якому перебувають члени родини у найважливіші моменти свого життя. 
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ДУХОВНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

Основною рисою культури Середньовіччя є домінування християнської релігії. Вона 

виступає як нова світоглядна опора свідомості. Цей факт свідчить про підвищення релі-

гійного ентузіазму людей. В Середньовіччі християнство стає релігією, що входила в життя 

кожної людини з моменту її народження та супроводжувала протягом усього земного буття. 

Вся інтелектуальна культура Середньовіччя екзегетична і поділяється на такі етапи: 

семантичний аналіз текстів Біблії, отців церкви; концептуальний аналіз (значеннєвий); 

спекулятивний, коли автор одержує можливість висловлювати власні думки, маскуючи їх 

авторитетними висловлюваннями.  

Діячі середньовічної культури – насамперед проповідники, викладачі богослов’я. 

Головне в їх діяльності – не просто усвідомити собі велич божественного задуму, але пере-

дати це іншим людям. Звідси особлива увага приділяється формам інтелектуальної діяль-

ності – дискусіям, мистецтву аргументації, зв’язкам вчителів і учнів. Для середньовічної 

духовної культури характерна також універсальність, енциклопедичність знання, коли 

головним достоїнством мислителя є ерудиція. 

Важливим аспектом цієї епохи є рефлексивність, психологічна самозаглибленість 

середньовічної духовної культури. Необхідно відзначити роль сповіді в духовному житті 

людини, очищення, щирості для її душевного порятунку. 

В духовній культурі середньовічної Європи досить складним і суперечливим було 

становище та роль мистецтва. Це викликано його взаєминами з християнською ідеологією, 

що відкинула ідеали, які надихали античних художників (радість буття, чуттєвість, оспіву-

вання людини), руйнувала античну гармонію тіла та духу, людини і земного світу. Головну 

увагу художники Середньовіччя приділяли світові божественному. Перехід з просторів зов-

нішнього світу в внутрішній “простір” людського духу – це головна мета мистецтва. Се-

редньовічний собор приймав в себе віруючого, впливав на нього не стільки зовнішнім 

виглядом, скільки внутрішнім оздобленням. 

Мистецтво раннього Середньовіччя втратило багато досягнень античності. Його най-

важливішими архітектурними стилями були: романський та готичний. Романська архітектура 

відрізняється масивністю, присадкуватістю. Її завдання – смиренність людини на тлі 

монументальної величі світобудови Бога. Романська архітектура сприймається як важке, ве-

лике мовчання, яке уособлює стійкість світогляду людини, його “горизонтальність”. Монас-

тирі споруджували в романському стилі – великих розмірів, з товстими стінами та баштами.  

З XII ст. провідним стає породжений міським європейським життям готичний стиль. За 

легкість і ажурність його називали застиглою або безмовною музикою, “симфонією в 

камені”. На відміну від суворих, монолітних романських храмів, готичні собори прикрашені 

різьбленням і декором, безліччю скульптур, вони повні світла, спрямовані в небо. 
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Головною мовою християнства були образотворчі види мистецтва, що в цільній, 

образній формі дають уявлення про красу божественного. Головним жанром був іконопис. 

Ікони розглядалися як емоційний зв’язок з Богом. Але ікони, що зображають Бога, святих, 

були глибоко символічні. Зображення повинні були сприйматися як втілення божественного. 

Головним в зображенні є очі (дзеркало душі), фігури часто відірвані від землі. Середньовічне 

образотворче мистецтво в своїй символіці дає ірреальне трактування простору для більшого 

впливу на глядача. Художники легковажать фоном, з живопису на довгий час зникає пейзаж. 

Крім ікон, образотворче мистецтво Середньовіччя представлене також розписами, мозаїка-

ми, мініатюрами, вітражами. 

В цілому для середньовічного мистецтва характерне шанування Божественного, 

типізація, глибокий символізм, підпорядкування мистецтва релігійним ідеалам, втілення ідеї 

ієрархії. В творах мистецтва, насамперед в скульптурі, відбилася зміна основ культури 

людства. Ієрархія в суспільному житті стала переноситися на уявлення про світ взагалі, 

змінилися погляди як на простір, так і на час. Мистецтво Середньовіччя характеризується 

традиціоналізмом, нерозвиненістю особистого початку, але, разом з тим, воно показує, що 

середньовічна культура виражає не застиглий назавжди стан людини та її світу, а справжній, 

живий рух. 

У своїй рафінованій формі духовна культура одержала вираження у філософії. У ході 

філософських суперечок склалися основні течії середньовічної схоластики. Виникло два 

основних напрями: “номіналізм”, який вважав, що об’єктивно існують лише одиничні речі, 

доступні людським відчуттям, а загальні поняття – “універсалії” реально не існують; 

“реалізм”, який вважав, що реально існують тільки загальні поняття – “універсалії”, одиничні 

речі розглядалися лише як породження й недосконале відображення цих понять. Основним 

питанням було питання про відношення знання до віри. Проблема співвідношення віри і 

розуму отримала втілення і в літературі, і в образотворчому мистецтві, і в музиці. Релігійний 

світогляд, як стрижень духовної культури, та християнство, як основа морального світу 

середньовічної людини, визначили підпорядковану роль філософії по відношенню до релігії. 

Середньовічна культура мала безсумнівну цілісність, світоглядно це виражалося в ролі 

систематизованих ідей теоцентризму і креаціонізму. Для культури Середніх віків харак-

терний також догматизм, авторитарність системи цінностей. Ця культура глибоко супе-

речлива, у ній сполучаються роздробленість буття та християнська універсальність людини. 

Особливе місце в середньовічній культурі займала Візантія. На зорі середньовіччя вона 

залишалася єдиною берегинею елліністичних культурних традицій. Але спадщину пізньої 

античності Візантія істотно перетворила, створивши художній стиль, що вже цілком 

належить духу і букві Середньовіччя. У візантійській художній культурі поєднуються два 

начала: пишна видовишність і витончений спіритуалізм.  

Візантійська культура – блискуча і своєрідна, найрозвиненіша в Європі з IV до Х-ХІ ст. 

– існувала до середини XV ст. В ній сформувалися принципи і художня мова середньо-

вічного мистецтва, які були обґрунтовані Отцями Церкви. Ці принципи поєднували сувору 

церковну регламентацію із силою духовної виразності образів. У той час в архітектурі 

формувався своєрідний візантійський стиль – художній стиль, який виражав світорозуміння, 

що встановилося в процесі богословсько-моральних шукань перших століть християнської 

ери та впорядкування і канонізації християнських догматів. Це естетика передусім культових 

споруд, особливостями яких є хрестовокупольні храми, позначені парадністю, пишністю та 

урочистістю.  

Візантійське мистецтво витворило багато символів, які доповнили символи ранньо-

християнські. Досить багато символів було закладено в орнаменти: коло означало Всесвіт, 

хрест – християнство, трикутник – святу трійцю, виноград – віру. Певний сенс вкладався у 

пропорції: менш важливе було меншим за розмірами. Візантійський митець нехтував 

людською красою, відтворюючи красу духовну: обличчя на іконах, мозаїках, фресках нікого 
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не нагадують, величезні очі, що дивляться не тільки на нас, а й поза нас, маленькі вуста – 

символ мовчання; тіла – безплотні, аскетичні.  

Візантійський живопис – ікони, мозаїки, фрески – колиска нової художньої мови 

мистецтва, в основі якої лежав символ, що звільняв від зображення конкретного, це ніби 

вікно у світ духовних ідей та сутностей. Силуети, ритм ліній, кольорові тони надають особ-

ливої експресивності та монументальності мистецтву.  
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ҐЕНДЕРНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

У системі світового оновлення і реформування в умовах глобалізації освіти Україна 

прагне до творення громадянського суспільства на нових гуманістичних засадах, що є 

передумовою демократичного устрою. Громадянське суспільство буде життєздатним лише 

за умови формування демократичної культури соціуму. Творення такої культури у широкому 

розуміння, передбачає формування ґендерної  культури. Тому науковою проблемою дослід-

ження є вирішення забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок. 

Ґендерна культура зумовлює подолання стандартних умов тоталітарного життя й 

утвердження рівності прав, людських взаємин між чоловіками та жінками в суспільстві. 

Ґендерна культура й політика поєднують у собі збалансовану стратегію забезпечення умов 

людського життя, творення нових цінностей, спрямованих на людський розвиток. 

Термін “ґендер” ввела у соціологію американка Енн Оклі: у 1972 році вийшла її книга 

“Sex, Gender and Society” (“Стать, соціальна стать і суспільство”). Ґендер як соціологічне 

поняття знадобилось для того, щоб продемонструвати різницю між біологічною статтю 

людини (статтю як природженою даністю, незмінною) і статтю, як набором соціально 

обумовлених особливостей статусу та поведінки жінок і чоловіків, які сформовані під 

впливом суспільства і можуть бути змінені [1,с.39]. 

Слід зазначити, що в систему ґендеру враховується не тільки різниця між статями, 

скільки увага до статі, яка приділяється її суспільством. Відомий британський науковець  

Е. Гідденс відзначає суть ґендеру як “соціальні очікування стосовно поведінки, що розгля-

дається як відповідні для чоловіків або жінок. Ґендер це не фізична різниця між жінкою і 

чоловіком, особливості чоловічості і жіночості, що формується соціально”. 

Входження жінок на рівні з чоловіками до сучасної системи влади, яка формується на 

цивілізованих, набутих світовим співтовариством засадах, потребує і відповідного рівня 

політико-правових знань[2,с.55]. Потрібні школи лідерства, правові, політичні й гендерні 

центри. Які поступово створюються в Україні. Право людини незалежно від статі на одер-

жання освіти має непересічне значення. Це одне з основних прав людини й тут не повинно 

бути ніякої дискримінації. Освіта – запорука індивідуальних досягнень особистості й 

розвитку суспільства загалом. 

Українська система освіти перебуває на шляху реформування, вища – входження у 

Болонський процес, що зумовлює впровадження нових її форм. Практика одержання освіти 

потребує вдосконалення її в ґендерному вимірі. Дівчата часто не мають можливості повність 

виявити свої здібності після закінчення школи, оскільки вибір подальшої освіти пов’язаний 

із певними труднощами: традиційний підхід до жінки, коли сімейні обов’язки майже 

повністю лягають на плечі жінки, що унеможливлює нормальне навчання. Та й у навчальних 

програмах і підручниках подекуди панує традиційний образ жінки. До того ж керівні посади 

в закладах освіти обіймають чоловіки, які й впливають на викладання у традиційному дусі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D2%90_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0#.D2.90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D2%90_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0#.D2.90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D2%90_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0#.D2.90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D2%90_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0#.D2.90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D2%90_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0#.D2.90


 

281 

 

Отже, уся система освіти в умовах глобалізації потребує насичення ґендерною культурою, 

усім, що сприяє рівноправності жіночої і чоловічої статей в усіх сферах життя.  

Для того щоб нормально функціонувати в суспільстві, як жінка, так і чоловік повинні 

опановувати ґендерною культурою. Ґендерна культура – це сукупність суспільних цінностей, 

які склалися в тому чи іншому суспільстві, відшліфувалися суспільством у перебігу його 

історії і їй мусить підлягати кожен індивід. 

Трансформація освіти на ґендерних принципах дасть ще один потужний поштовх для 

якісних змін не лише в галузі самої освіти, а й у суспільстві загалом.  

Вирішення проблеми забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у 

всіх сферах життя потребує, з одного боку, наявності відповідних актів, а з другого – 

механізмів їхньої реалізації. Однак поряд із цим, не менш важливим є рівень усвідомлення 

цієї проблеми якнайбільшої кількості громадян у суспільстві. Однак перешкодами для 

розвитку паритетної демократії виступають установки масової свідомості, які, на жаль, 

підтримують застарілу систему освіти та виховання.  

Перспективи розвитку ґендерної освіти та виховання у новій освітній парадигмі 

передбачають впровадження ґендерного підходу у вищу, середню, початкову школи та 

довкілля, розвиток інфраструктури науково-дослідних ґендерно-освітних центрів, діяльність 

яких спрямована на методологічне обґрунтування ґендерної ідеології на основі “педагогічної 

матриці” української освіти, що сприятиме, розвитку національного механізму забезпечення 

ґендерної рівності, підвищенню громадської обізнаності та чутливості до ґендерних питань.  

До пріоритетних стратегій національної ґендерної освіти належить: розвиток ґендер-

них компетенцій педагогів та учнівської молоді як ключових життєвих компетентностей в 

контексті найкращих практик ЄС та Болонського процесу; формування егалітарної свідо-

мості шляхом реконструкції ґендерних стереотипів та отримання системи ґендерних знань; 

розвиток ґендерної чутливості та ґендерної толерантності як демократичних стратегій 

мислення, здатності актуалізувати і вибудовувати альтернативні до патріархальної культури 

життєві стратегії і схеми поведінки, реагувати на дискримінацію за ознакою статі; навчання 

студентів аналізу уявлень про самих себе та своє особисте призначення як жінки чи чоловіка 

в різних сферах життєдіяльності людини попри психологічний тиск статевих стереотипів і 

упереджень; деконструкція традиційних культурних обмежень за статевою ознакою [3,с.89]. 

Таким чином, поза сумнівом, сьогодні саме освіта обумовлює розвиток цивілізованого 

суспільства. Завтрашній день України значною мірою визначатиметься тим, яку освіту сьогодні 

здобуває населення. Освіта має стати поштовхом до програмування ґендерних змін у 

суспільстві, виховуючи нову елітарну культуру, ґендерне світобачення, сприяючи розвитку 

паритетної демократії.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ І ЯКОСТІ ЖИРОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

У процесі зберігання харчових продуктів неминучі окислювальні зміни жирів. Вони 

впливають на якість і безпечність виробів і зумовлюють зміни біологічної і харчової цін-

ності, зниженню вмісту найбільш цінних жирних кислот, особливо класу ω-3 і ω-6, деяких 

вітамінів, а також погіршення кольору, смаку і появи стороннього запаху, що в кінцевому 

рахунку скорочує термін придатності дослідних продуктів. Попередження окислення жирів 

сприяє збільшенню виробництва якісних продуктів і збільшенню терміну їх придатності. 

Окислювальне псування пояснюють проходженням трьох різних реакцій: фермен-

тативне окислення, не ферментативне, вільно радикальне окислення ліпідів і нефермен-

тативне, нерадикальне окислення [1]. В залежності від механізму окислювальних процесів 

проходить утворення різних продуктів окислення, які знижують харчову цінність виробів, а 

деякі вважаються канцерогенними. В якості основних продуктів окислення утворюються 

нестабільні гідропероксиди. Перекисне окислення ліпідів ініціюється активними формами 

кисню такими як гідроксильний і гідропероксидний радикали. 

Самоокислення жирів прискорюють температура, наявність кисню в оточуючому сере-

довищі, світло, особливо ультрафіолетове, а також іонізуюче випромінювання. Активними 

каталізаторами цього процесу є метали змінної валентності. Окислення, що ініціюється 

металами, полягає в переважаючому руйнування гідропероксидів, що приводить до збіль-

шення вмісту вільних радикалів, які утворюють нові ланцюги окислення. Прооксидантна 

активність деяких іонів металів наступна – Fe2+ > Cu2+ > Co2+ > Mg2+. 

Значна увага приділяється дослідженню антиоксидантних властивостей рослинної сиро-

вини, багатої фенольними сполуками. Фенольні речовини відносяться до групи вторинних 

метаболітів рослин, що містять у своєму складі ароматичне кільце і гідроксильну групу. 

Висувається припущення, що фенольні речовини здатні попереджувати виникнення і роз-

виток ракових і серцево-судинних захворювань, процесів попереднього старіння, що викли-

кається окислювальним стресом. Значну кількість фенольних речовин містять прянощі. Із 

вивчених висушених прянощів оре гано, шавлія, перцева м’ята, садовий чебрець і лимонний 

базилік містили дуже високі концентрації антиоксидантів у межах 75-138 ммоль/100 г [2]. 

Особливу групу лецитини, як узагальнений термін, що використовується в даний час 

відносно матеріалу, отриманого в якості побічного продукту рафінації рослинних олій шля-

хом гідратації. Лецитин представляє собою складну суміш, що містить 65-75% фосфоліпідів 

разом із тригліцеридами та деякими супутніми жирам речовинами. Фосфоліпіди необхідні 

для життєдіяльності клітин, оскільки є будівельними цеглинками клітинних мембран, від-

діляючи цитоплазму від позаклітинного простору. Фосфоліпіди використовують для 

створення комплексів з докозагексаєновою кислотою і біологічно активних добавок на їх 

основі [3]. 

У своїх дослідженнях ми гальмували процес самоокислення з використанням природ-

них і синтетичних антиокислювачів, які вступають в реакцію з гідроперекисами без утво-

рення вільних радикалів, тобто речовин здатних обривати ланцюгову реакцію. 
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На олії соєвій гідратованій з високим перекисним числом (0,0562% йоду) помітні 

стабілізуючі властивості проявив фосфатидний концентрат (1%). Ефективність його складала 

1,8-2,1 рази і зберігалась протягом усього періоду дослідження. Можливо фосфоліпіди 

вивели частину пероксидів із реакції авто окислення за рахунок утворення комплексів. Вира-

жений синергізм фосфоліпідів був з аскорбіновою кислотою, завдяки якому гальмувалося 

утворення пероксидів у 2,2-2,4 рази. 

На дослідних зразках олії виявлений нижчий синергізм між фосфоліпідами і флаво-

ноїдами – кверцетином і моріном (по 0,2%), ефективність яких досягала 1,9-2,1 рази. Водно-

час стабілізуючі властивості цих добавок зберігаються на більш пізніх стадіях дослідження. 

Підвищені інгібіруючі властивості виявлені в суміші фосфоліпідів з таніном – від 2,5 (3 

доби) до 2,8 рази (8 діб). Тут особливо проявляється здатність танінів інактивувати вільні 

радикали, що обмежує і прискорення ланцюгових реакцій. 

Ефективність фосфоліпідів помітна і на вмісті карбонільних сполук, які реагують з 

бензидином (табл. 1). 

Таблиця 1 

Зміна бензидинового числа олії соєвої гідратованої за прискореного методу 

дослідження. Е 1%/1 см 

 

Антиокислювачі і синергісти,  

% до маси жиру 

Тривалість зберігання, діб 

3 5 7 9 

1. Контроль (без добавок) 0,233  0,318 0,750 1,215 

2. Фосфатидний концентрат, 1  0,183 0,232 0,425 0,865 

3. Фосфатиидний концентрат + аскорбінова 

кислота, 1 + 0,2 

0,163 0,213 0,380 0,678 

4. Фосфатидний концентрат + кверцетин,1 + 0,2 0,177 0,229 0,415 0,683 

5. Фосфатидний концентрат + морін, 1 + 0,2 0.168 0,232 0,440 0,615 

6. Фосфатидний концентрат + танін, 1 + 0,2  0,134 0,208 0,390 0,564 

 

З наведених даних видно, що протягом 5 діб дослідні зразки з антиоксидантами харак-

теризувалися помітною стійкістю до окислювальних перетворень і містили на 40-50% менше 

карбонільних сполук, ніж контроль. За період з 5 до 7 діб кількість дослідних сполук в олії з 

добавками збільшилася орієнтовно в 2 рази. Разом з тим помітна ефективність використаних 

добавок, яка коливалася в межах 1,7-2,0 рази. Близька тенденція дії фосфатидного кон-

центрату і синергістів збереглась і після 9 діб. 

Стабілізуючі властивості внесених добавок виявлені і на вмісті продуктів окислення, 

що реагують з тіобарбитуровою кислотою (ТБК). Після 4 діб у дослідних зразках виявлені 

переважно діальдегіди. В контрольному зразку їх кількість була в 1,5-2,5 раза вищою від 

зразків олії з антиоксидантами і синергістами. Помітне накопичення моно- і діальдегідів 

встановлено після 7 діб. Різниця між показниками контролю і зразків з добавками коливалась 

у межах 1,5-1,9 рази. Ефективність досліджених стабілізаторів окислення підтверджувалася і 

на наступних етапах дослідження. 
Отже, використання фосфатидних концентратів особливо важливе для забезпечення ста-

більності рослинних олій, зокрема в поєднані з флавоноїдами (кверцетином, моріном), аскорбі-

новою кислотою, таніном. 
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОКА КОЗИНОГО 

 

Повноцінне збалансоване харчування – необхідна умова нормального фізичного і 

розумового розвитку населення, стійкості до впливу несприятливих факторів навколишнього 

середовища та зміцнення імунітету, що має особливе значення в умовах несприятливої 

екологічної ситуації у світі. Ще більш важливе значення має забезпечення дітей високо-

якісними біологічно повноцінними функціональними продуктами харчування – важливе 

державне завдання, виконання якого є запорукою здоров’я нації й в остаточному підсумку 

забезпечує безпеку країни. Традиційно в харчуванні дітей переважають молочні продукти, у 

зв’язку з цим має вирішальне значення забезпечення їх якості та безпечності. 

Інтерес до продуктів на основі молока козиного обумовлений тим, що воно засвоюється 

в 5 разів швидше коров’ячого, має бактерицидні властивості, протипухлинну дію, виявляє 

позитивний ефект при підвищеній кислотності шлункового соку, бронхіальній астмі, коліті, 

мігрені, хворобах печінки, підшлункової залози і жовчного міхура [1].  

Козине молоко у раціоні дитячого харчування, має унікальні властивості: знижений 

вміст αs1-казеїна у фракційному складі білків пояснює його гіпоалергенність; переважаючий 

вміст β-казеїна сприяє швидкому утворенню в шлунку дитини дрібнодисперсного згустку, 

який швидко засвоюється; висока нативна ступінь дисперсності жиру полегшує і поліпшує 

його засвоєння дитячим організмом; високий вміст поліненасичених жирних кислот забез-

печує нормальний ріст і обмін речовин, підвищує стійкість організму до інфекційних захво-

рювань і впливає на серцевий м’яз; гліцероефіри поліпшують травлення. Крім того, у кози-

ному молоці більше вітамінів А, β-каротину, С, В1, В2, РР, необхідних для нормальної життє-

діяльності і розвитку дитячого організму. Для нього характерно високий вміст кальцію і 

фосфору, що сприяють формуванню кісткової, зубної тканини і профілактиці рахіту, магнію, 

необхідного для нормального росту і травлення дитину, і кобальту, який бере участь у 

процесі кровотворення [2]. 

Проте, рекомендації зі споживання дітьми козиного молока, ставить до нього і високі 

вимоги щодо якості та безпечності. Серед показників безпеки сирого молока важливе місце 

займають мікробіологічні ризики. Відповідно до директиви ЄС 42/96 державний контроль 

виробництва сирого молока та молокопродуктів повинен включати визначення основних 

збудників харчових отруєнь у людей. Правильна організація ветеринарно-санітарної експер-

тизи, обов’язковий санітарний нагляд і контроль продукції тваринного походження на всіх 

етапах виробництва, переробки, зберігання й реалізації має за мету гарантувати її безпеч-

ність при споживанні населенням. Перш за все йдеться про збудників хвороб, спільних для 

людей та тварин, поширення яких можливе через готову продукцію. 

Нами було досліджено якість молока козиного з приватного господарства с. Солонка, 

Львівської обл. В результаті дослідження виявлено бактерії роду Еnterobacteriaceae spp., + α-

Нemolyticus Streptococcus sp.  

Таксонометрично визначена родина Enterobacteriaceae включає факультативно анае-

робні грамнегативні бактерії, які ферментують глюкозу в кислоту, є оксидаз-негативними, 

зазвичай каталазопозитивними і нітратовідновлюючими. Група Enterobacteriaceae включає 

багато коліформ з наявністю інших мікроорганізмів, які ферментують глюкозу замість 

лактози (тобто сальмонели). Умови, що дозволяють ріст Enterobacteriaceae, включають 
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обмежений вміст кисню і низьку температуру. Enterobacteriaceae використовувалися протя-

гом багатьох років у Європі як показник якості і безпеки харчових продуктів. Використання 

коліформ як індикаторів якості їжі або забруднення в харчовій промисловості засновано на 

традиціях Сполучених Штатах. Enterobacteriaceae має велике значення, оскільки ці організми 

беруть участь у псуванні їжі, показниках фекального забруднення харчових продуктів, а 

деякі з них є збудниками харчового походження. Всі вони чутливі до нагрівання і дезінфек-

ції [3]. 

Як і багато родин бактерій, групу стрептококів можна додатково поділити на різні 

штами, виходячи з характеристик поверхні окремих бактеріальних колоній або типу реакції 

гемолізу, яка виникає в цьому штамі. Реакція гемолізу полягає в тому, як червоні кров’яні 

клітини реагують у відповідь на різні захворювання. Ефекти цих реакцій можна спостерігати, 

коли колонії стрептококів вирощують на агарі. Альфа-гемолітичні реакції приводять до 

забарвлення зеленого кольору навколо колоній стрептококів. Бета-гемолітичні реакції не 

мають границь, а область навколо колоній буде виглядати прозорою або майже прозорою. 

Альфа-гемолітична стрептококова група включає штами, які викликають безліч зах-

ворювань ротової порожнини, вух і дихальної системи. Звичайні методи лікування вклю-

чають антибіотики, такі як пеніцилін або еритроміцин. Для більш важких респіраторних, 

кровоносних і мозкових інфекцій може знадобитися госпіталізація або тривале застосування 

антибіотиків. 

Зважаючи на серйозність наслідків, які можуть викликати присутні у молоці козиному 

мікроорганізми, було встановлено резистивність бактерій проти антибіотиків. Дані про 

чутливість бактерій до різних антибіотиків наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати визначення чутливості бактерії роду Еnterobacteriaceae spp., + α-hemolyticus 

streptococcus sp. до дії різних антибіотиків 
Антибіотик Чутливість Антибіотик Чутливість 

Ампіцилін C Тобраміцин СЧ 

Амоксицилін CЧ Леволет СЧ 

Піперацилін Ч Доксициклін (вібраміцин) СЧ 

Оксацилін (брістопен) C Еритроміцин С 

Ципрофлоксацин СЧ Азитроміцин (азитрогексал) С 

Цефалексин (кефлекс) С Фурамаг СЧ 

Цефуроксим (зиноцеф) С Ципрофлоксацин (цифран) СЧ 

Цефтріаксон (роцефін) СЧ Офлоксацин (занозин,таривід) СЧ 

Цефпіром Ч Гатіфлоксацин(гатібак) Ч 

Гентаміцин ВЧ Левоміцетин ВЧ 

Амікацин ВЧ Нітроксолін Ч 

С  стійкий, СЧ  слабочутливий, Ч  чутливий, ВЧ  високочутливий 
 

Високу чутливість бактерії роду Еnterobacteriaceae spp., + α-hemolyticus streptococcus sp. 

виявлено по відношенню до гентаміцину, амукацину і левоміцетину. Високою резистивністю 

бактерій володіли до дії наступних антибіотиків – ампіцилін, оксацилін, цефалексин, 

цефуроксим, еритроміцин і азитроміцин.  

Отже, за своїми фізико-хімічних властивостях і смаком молоко козине вигідно відріз-

няється від коров’ячого. Ймовірно, це пов’язане з тим, що в козиному молоці міститься ба-

гато калію, роль якого особливо важлива в діяльності серцево-судинної системи. Низький 
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вміст лактози (на 13% менше, ніж у молоці коров’ячому) дозволяє вживати цей продукт 

людям, що страждають незасвоюваністю лактози. Проте, проблема бактеріального забруд-

нення стоїть дуже гостро і потребує подальших досліджень, щодо його запобігання. 
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РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ ПІДВИЩЕНОЇ 

ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ  

 

Бісквітний напівфабрикат характеризується легкістю, м’якістю, пишністю, має ніжну 

еластичну структуру і рівну тонку скоринку, добре поєднується з різними оздоблювальними 

напівфабрикатами – кремовими, збитими вершками, свіжими і консервованими ягодами і 

фруктами, горіхами, джемами, глазурями тощо. Бісквіт може бути кількох видів – із какао, 

горіхами, масляний, бісквіт-буше. І хоча основні компоненти цього тіста однакові, але 

завдяки різному їх співвідношенні, способу підготовки інгредієнтів і оформлення, з нього 

можна отримати багато різних виробів. 

За своєю структурою бісквітне тісто – висококонцентрована дисперсія повітря у 

середовищі, яке складається з яйцепродуктів, цукру та борошна. Отже, бісквітне тісто можна 

віднести до піни. Перемішування збитої маси з борошном повинно відбуватись не більше 15 

сек. Це зумовлене необхідністю зменшити за можливістю набухання клейковини. Тривалість 

замішування може призвести до отримання щільного затяжного тіста, а бісквіт буде не 

досить пористий і щільний. Бісквітне тісто характеризується значною нестійкістю повітряної 

фази, тож готове тісто не можна піддавати інтенсивному механічному впливу [1]. 

Одним із структуроутворювачів, що використовується у виробництві бісквітних 

напівфабрикатів – яйцепродукти, а саме меланж і яєчний порошок завдяки присутності в них 

білків та поверхнево-активних речовин [2]. 

При виготовленні багатьох борошняних кондитерських виробів рекомендують вико-

ристовувати солод або солодові екстракти. 

Вченими запропоновано використання ЗВЧ активованого ячмінного солоду у вироб-

ництві бісквітних напівфабрикатів у кількості 4% до маси пшеничного борошна, що 

дозволило знизити вміст цукру та позитивно вплинуло на співвідношення засвоюваних і не-

засвоюваних вуглеводів. При цьому знизився вміст низькомолекулярних цукрів у 2,7 раза та 

зросла кількість харчових волокон, а також знизилась енергетична цінність готових виробів 

на 6%. 

Солод – це пророслі і висушені зерна. Пророщування зерна проходить при викорис-

танні води і оптимальної температури з метою нагромадження вітамінів, мінеральних 

речовин і пробудження біологічно активних ферментів. Саме під впливом останніх у зерні 

починається процес розщеплення крохмалю на лекозасвоювані вуглеводи [2]. Білкові 

http://mb-labs.com/testlibrary/enterobacteriaceae-spp/
http://mb-labs.com/testlibrary/enterobacteriaceae-spp/
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речовини ячменю, кількість яких складає до 26%, при солодженні піддаються гідролізу 

протеолітичними ферментами, що сприяє утворенню вільних амінокислот і низькомоле-

кулярних пептидів, які придають солоду природній солодкавий смак та легко засвоюються 

організмом. Амінокислотний склад білків у пророслому зерні ячменю достатньо збалан-

сований і представлений 17 амінокислотами, в тому числі незамінними, які знаходяться як у 

зв’язаному, так і у вільному стані. Кількість жирів і ліпоїдів у ячмінному солодовому 

борошні складає 2-3%.  

Ячмінні солодові продукти багаті вітамінами С, групи В, РР, Е, які також нагромад-

жуються у процесі солодопророщування. Ячмінний солод за вмістом макро- і мікроелементів 

займає перше місце серед злакових культур. Із мінеральних речовин, які присутні у ячмін-

ному солоді в оптимальних кількостях, це магній, калій, кальцій, залізо та інші, які займають 

2,4-3,3%. 

Цінність житнього солоду полягає в тому, що на момент проростання у зернах збіль-

шується вміст вітамінів групи В, РР, а також вітаміну Е, який міститься тільки в зародку. 

Пророслі зерна є потужним стимулятором життєдіяльності організму. Житній солод фермен-

тований – це пророслі зерна жита, які після проростання деякий час витримують при підви-

щеній температурі. Це надає солоду червоно-коричневого кольору і приємний аромат. Солод 

рекомендується споживати для відновлення життєвих функцій при виснаженні організму, 

при інтенсивних фізичних навантаженнях, у період вагітності, при довготривалих хворобах, 

для зміцнення нервової і серцево-судинної системи [3]. 

Житній ферментований солод містить декстрини, редукуючі цукри, низькомолекулярні 

білкові речовини, низку окисно-відновних та інших ферментів, характеризується високою 

амілолітичною і протеолітичною активністю. Крім того, солод має приємний натуральний 

смак і аромат, збагачує продукти такими цінними нутрієнтами, як калій, магній, фосфор, 

мідь, залізо, вітаміни групи В. Він придає продуктам збалансовану солодкість і більш при-

вабливий вигляд, ніж інші підсолоджувачі. Будучи натуральною барвною речовиною, солод 

може замінити штучні барвники. У порівнянні з пшеничним борошном вищого сорту, в 

житньому ферментованому солоді міститься у 3-4 раза більше харчових волокон, які завдяки 

високій гідрофільності і адсорбційній здатності зв’язують у кишківнику солі важких металів 

та радіонукліди, що сприяє виведенню їх з організму людини. 

Житній солод – це цінний діабетичний продукт, оскільки речовини, що містяться у 

його складі, сповільняють засвоєння вуглеводів і сприяють стабілізації рівня цукру в 

організмі, а також регулюють виробництво підшлунковою залозою природного інсуліну.  

Гречаний і рисовий солод також можна використовувати у виробництві бісквітних 

напівфабрикатів. Слід зауважити, що солод гречки значно перевищує сортове пшеничне бо-

рошно за вмістом білка, цукрів, харчових волокон, мінеральних речовин, у тому числі каль-

цію, магнію, заліза. Крім того, в солоді виявлено вміст вітамінів β-каротину і рутину, який 

відсутній у пшеничному борошні. 

Рисовий і гречаний солод містить у своєму складі всі незамінні амінокислоти. В білках 

рисового солоду міститься велика кількість цистеїну (220 мг/100г), а в білках гречаного 

солоду – лізину (940 мг/100г) і триптофану (182 мг/100г).  

В кукурудзяному солоді знаходиться значна кількість високомолекулярних продуктів 

гідролізу крохмалю (декстрин, мальтотетроза, мальтотріаза) і порівняно небагато глюкози. 

Вітамінна активність кукурудзяного солоду набагато вища, чим у інших зернових. Особливо 

важливо, що у солоді кукурудзи знаходиться висока кількість вітамінів групи В, а також 

вітамін Е.  

Солод кукурудзи містить весь набір рослинних ферментів, найважливішими із яких є 

протеолітичні та амілолітичні. Однак недоліком кукурудзяного солоду є низька активність 

амілолітичних ферментів. Відмінною особливістю солоду кукурудзи є високий вміст факто-

рів, які впливають на поділ клітин (ауксинів), а також рослинних андрогенів і естрогенів, що 

забезпечує високі біологічні властивості продукту. 



 

288 

 

Таким чином, використання солодових продуктів із злакових культур у виробництві 

бісквітних напівфабрикатів дозволить розширити асортимент виробів підвищеної харчової 

цінності, збільшити економічну ефективність їх виробництва, зменшити енергетичний 

потенціал раціонів, що важливо для правильного “здорового” харчування сучасної людини.  
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ЗДОБНЕ ПЕЧИВО НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ 

СИРОВИНИ 

 

В даний час спостерігається стійка тенденція підвищення попиту населення на бо-

рошняні кондитерські вироби. При цьому перевага надається продукції подовженого терміну 

зберігання, високих смакових якостей переважно із вітчизняної рослинної сировини. 

Печиво у виробництві борошняних кондитерських виробів займає найбільшу питому 

частку – близько 45% в загальному обсязі виробництва всіх борошняних кондитерських 

виробів. 

Рецептура печива переважно включає більше 10 видів різноманітної сировини, яка зна-

ходиться у різному фізичному стані: рідкому (інвертний сироп, вода), в твердому крис-

талічному (цукор, двовуглекисла сода, вуглекислий амоній, сіль), у вигляді емульсії (молоко, 

маргарин, вершкове масло, меланж), порошкоподібному стані (борошно, крохмаль, сухе 

молоко, яєчний порошок). Змінюючи відповідні рецептурні компоненти при замісі можна 

створити тісто з різними структурно-механічними властивостями: пружно-еластичне, в’язко-

пластичне, пісочно-подібне. 

Звісно основним і важливим рецептурним компонентом печива є пшеничне борошно. 

При цьому провідну роль в утворенні тіста належать білковим речовинам. При замішуванні 

тіста нерозчинні у воді гліадинова і глютеїнова фракції білка утворюють білковий струк-

турний каркас – клейковинний комплекс, який у вигляді тонких плівок пронизує всю масу 

тіста. Розрізняють клейковину нормальної якості, слабку, міцну, крихку. Слід зауважити, що 

підбором борошна можна управляти структурою тіста і самого печива [1]. Борошно для 

пісочного тіста беруть зі середньою кількістю клейковини (28…36%). При цьому пісочне 

тісто готують з великою кількістю масла (26%) і цукру (18%); тісто отримується дуже густе, і 

вологість його не перевищує 20%. Таким чином, пісочне тісто являє собою однорідну, 

щільну, еластичну масляну масу сіро-жовтого кольору. 

У пісочному печиві легко можна змінити структуру готового виробу: якщо збільшити 

кількість жиру і цукру – печиво буде більш розсипчасте, якщо зменшити дозування 

інгредієнтів  більш щільне. 
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Однак значний вміст жиру і цукру обмежує споживання даного кондитерського виробу 

людьми, які хворіють на різні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, ожиріння 

тощо. 

Використанням нетрадиційної рослинної сировини сприяє зниженню енергетичної 

цінності печива та підвищенню його біологічної цінності. 

Нами запропоновано використання висівок різних зернових культур у рецептури пісоч-

ного печива, а саме пшеничних, житніх та вівсяних.  

Вибір даних висівок у якості збагачувача пісочних напівфабрикатів пояснюється 

високим вмістом харчових волокон та багатим вітамінно-мінеральним складом. 

Харчові волокна – це їстівні частини рослин або аналогічні вуглеводи, які є стійкими до 

перетравлення і адсорбції в тонкому кишківнику людини, повністю або частково фермен-

туються у товстому кишківнику.  

Харчові волокна – це комплекс біополімерів рослин, що включають некрохмальні полі-

сахариди, до яких відноситься целюлоза, геміцелюлоза, пектин, гуммі, камеді, слизі, пен-

тозани. Крім того, у склад харчових волокон входять лігніни і зв’язані з ними білкові речо-

вини, що формують клітинні стінки рослин. 

Харчові волокна на сьогоднішній день одні із самих затребуваних і найбільш широко 

застосовуються у кондитерському виробництві завдяки їх багатофункціональності. З однієї 

сторони, харчові волокна використовують як технологічні добавки, що змінюють структуру і 

хімічні властивості харчових продуктів, з іншої – це відмінні функціональні інгредієнти, які 

здатні сприятливо впливати як на окремі системи організму людини, так і на весь організм у 

цілому.  

Дефіцит харчових волокон – один із факторів ризику розвитку цілої низки захворю-

вань. Найчастіше джерелом їх для виробництва борошняних кондитерських виробів слу-

гують пшеничні, кукурудзяні, житні, соєві висівки, а також екструдати [2]. Відомо, що хар-

чові волокна стимулюють обмін холестерину, вони також надзвичайно важливі у зниженні 

ризику серцево-судинних захворювань, стимуляції перистальтики кишківника і профілак-

тики цілої низки захворювань. Всесвітньою організацією охорони здоров’я рекомендуюче 

споживання харчових волокон на добу повинно складати не менше 30г. В нашій країні пот-

реба населення у цих речовинах задовольняється тільки на 40%, у тому числі за рахунок ви-

користання борошна низьких ґатунків, із цільнозмеленого зерна, багатого висівковими час-

тиками: оболонками, алейроновим шаром і зародками. Доведено, що збільшення споживання 

нерозчинних харчових волокон хоча б на 10г на добу здатне суттєвим чином зменшити  

частоту виникнення і розвитку багатьох захворювань, у тому числі серцево-судинної систе-

ми [2]. 

Пшеничні висівки містять комплекс необхідних для людини вітамінів групи В, у тому 

числі В1, В2, В6, РР та інші. Виявлені у їх складі також провітамін А (каротин) і вітамін Е 

(токоферол). Висівки пшеничні багаті мінеральними речовинами, серед яких калій, магній, 

хром, цинк, мідь, селен та інші мікроелементи. Завдяки такому складу вони є незамінним 

дієтичним продуктом.  

Житні висівки, крім харчових волокон, у своєму складі містять токоферол Е, тіамін В1, 

рибофлавін В2, пантотенову кислоту В5, холін В4, нікотинову кислоту В3 та ін. У житніх 

висівках багатий набір макро- і мікроелементів, особливо таких, як залізо, кальцій, магній, 

фосфор, калій, цинк, йод, селен, хром і т.д. Введення у раціон висівок жита сприяє профі-

лактиці і лікуванню атеросклерозу судин, цукрового діабету і анемії. Вони відновлюють 

кров’яний тиск, знижують рівень цукру в крові і поліпшують роботу серцево-судинної 

системи. Вони містять антиоксиданти у вигляді вітаміну Е, який завдяки селену і хрому, 

добре засвоюється і сповільняє процеси старіння та розвиток онкологічних захворювань. 

Корисність житніх висівок для щитовидної залози полягає у наявності в них  йоду. 
Вівсяні висівки є носіями великої кількості харчових і біологічно активних речовин. 

Вони містять значну кількість білків (17,3г/100г), у яких містяться 14 амінокислот, з яких  
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8 незамінних. У жирах вівсяних висівок міститься насичені, мононенасичені і поліненасичені 
жирні кислоти, а також виявлений вміст лікопіну, лютеїну і зеаксантину. Із вітамінів –  
β-каротин, А, D, Е, К, С, групи В, Н, РР. Вівсяні висівки містять різні мінеральні речовини – 
калій, кальцій, кремній, магній, натрій, сірка, фосфор, хлор, бор, ванадій, залізо, марганець, 
кобальт, йод, молібден, мідь, нікель, селен, фтор, хром, цинк. 

Висівки зернових культур багаті нерозчинною клітковиною та застосовують для про-
філактики і лікування онкологічних захворювань (раку товстого кишківника і ін.). 

Таким чином, аналіз харчової цінності пшеничних, житніх та вівсяних висівок дозволяє 
зробити висновок, що дану сировину доцільно використовувати у рецептурах пісочного 
печива, так як за рахунок їх можна підвищити вміст не тільки основних інгредієнтів їжі, але і 
вітамінів, мінеральних та біологічно активних речовин, а особливо харчових волокон. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОСЛИННОЇ 

СИРОВИНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВИРОБНИЦТВІ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ 

ВИРОБІВ 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що сьогодні велика увага приді-

ляється розробці лікеро-горілчаних виробів із використанням рослинної лікарсько-технічної 
сировини. Це обумовлено здатністю рослин проявляти антиоксидантні властивості завдяки 
вмісту в своєму складі біоантиоксидантів, таких як: вітаміни, індоли, глікозиди, фенольні 
сполуки, органічні кислоти, фітонциди, ферменти, ефірні олії, терпеноїди, дубильні та інші 
біологічно активні речовини. 

На сьогодні недостатньо вивчені антиоксидантні характеристики усіх рецептурних 
компонентів, харчових домішок, біологічно активні добавок та їх комбінації. Окремих дос-
ліджень вимагають механізми їх взаємодії з спиртом етиловим ректифікованим, вплив цих 
речовин та їх комбінацій на рівень токсичності алкогольних напоїв. Деякі компоненти напоїв 
потенційно здатні збільшувати хронічну токсичність етанолу [1]. 

Ці обставини обумовлюють необхідність у дослідженні рослинної сировини та її 
використання у виробництві алкогольної продукції. 

Перелік нетрадиційної для харчової промисловості рослинної сировини, дозволеної для 
виготовлення лікеро-горілчаних виробів, включає понад 100 найменувань. За морфологіч-
ними ознаками рослинна сировина поділяється на шість груп: трави, коріння і кореневища, 
квіти, деревна кора, сухі та соковиті плоди [2, 3]. 

Особливої уваги заслуговують натуральні антиоксиданти на основі місцевої лікарсько-
технічної сировини. 

Нами досліджено антиоксидантні властивості такої лікарсько-технічної рослинної 
сировини як: екстракт елеутерококу (кореневища з коренями), настоянка ехінацеї пурпурової 
(кореневища з коренями), настоянка м’яти перцевої (листя), настоянка пустирника (трава).  
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Під час дослідження визначали вплив біологічно активних компонентів лікарсько-тех-

нічної сировини на величину антиоксидантної активності.  

Результати визначення вмісту біологічно активних компонентів досліджуванної лі-

карсько-технічної сировини наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати визначення вмісту біологічно активних компонентів рослинної 

лікарсько-технічної сировини 
Найменування 

екстракту/ 

настоянки 

Вміст біологічно активних компонентів 

α-

хлорофіли, 

мкг/мл 

β- 

хлорофіли, 

мкг/мл 

каротиноїди, 

мкг/мл 

катехіни, 

мг% 

лейко-ан-

тоціани, 

 мг% 

флавоноли, 

мг% 

Екстракт 

елеутерококу 

3,68 7,62 9,57 < 0,001 < 0,001 25 

Настоянка 

ехінацеї 

2,79 5,65 6,08 < 0,001 < 0,001 920,3 

Настоянка 

м’яти 

11,13 7,62 5,03 416 < 0,001 82 

Настоянка 

пустирника 

32,2 15,57 21,1 < 0,001 < 0,001 810 

 

Як видно з табл. 1, вибрані види рослинної сировини містять антиоксидантні сполуки: α- і 

β-хлорофіли, каротиноїди, катехіни, лейкоантоціани, флавоноли та володіють широким спект-

ром фармакологічних дій. 
Отже, багатокомпонентний склад екстракту елеутерококу, настоянки ехінацеї пурпу-

рової, настоянка м’яти перцевої і настоянка пустирника робить складним його аналіз за вели-

чи-ною антиоксидантної активності окремих компонентів, при цьому не враховується їх 

взаємний вплив. Враховуючи вищезазначене, ми дослідили загальну антиоксидантну актив-

ність цієї лікарсько-технічної сировини. 

Антиоксидантну активність природних добавок досліджували на волюметричній уста-

новці. Досліджували такий параметр як “окисляємість” модельного вуглеводню (кумолу) в 

присутності інгібітора окиснення і без нього. Експериментальні дослідження проводили на 

волюметричній установці. Ця установка дає можливість дослідити кінетику поглинання 

кисню. Температура реакції становила 74 °С, тривалість експерименту – 12-15 хв. 

Величину “окисляємість” визначають швидкістю окиснення (швидкістю поглинання 

кисню) модельного вуглеводню у присутності визначеної кількості ініціатора та інгібітора 

окиснення. Швидкість окиснення визначали графічно як тангенс кута нахилу прямої залеж-

ності кількості поглинутого кисню від часу окиснення, відповідно до вибраної кількості іні-

ціатора. Результати визначення антиоксидантної активності екстрактів і настоянок рослинної 

лікарсько-технічної сировини наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати визначення антиоксидантної активності рослинної лікарсько-

технічної сировини 
Найменування екстракту/ 

настоянки 

Антиоксидантна активність, 

моль2/л2 ×с 

Екстракт елеутерококу 0,212 

Настоянка ехінацеї пурпурової 0,661 

Настоянка м’яти перцевої 0,117 

Настоянка пустирника 0,312 

 
Результати експериментальних досліджень підтверджують антиоксидантну активність 

екстракту елеутерококу, настоянок ехінацеї пурпурової, м’яти перцевої і пустирника, що 
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пов’язано з вмістом у них біологічно активних речовин з антиоксидантними властивостями. 
Антиоксидантна активністю знижується у ряді: настоянка ехінацеї пурпурової → настоянка 

пустирника → екстракт елеутерококу → настоянка м’яти перцевої. 
Таким чином, вся досліджена лікарсько-технічна рослинна сировина володіє антиокси-

дантною дією, що показує перспективність її використання в якості функціональних інгредієнтів 
у складі лікеро-горілчаних виробів. 
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ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 
 

Проблема забезпечення населення продовольством не втрачає актуальності, незважаю-
чи на всі досягнення науково-технічного прогресу. В економічно розвинених країнах все 
більше приділяють уваги зміні структури харчування, що безпосередньо пов’язано із 
здоров’ям нації. 

На жаль, стан здоров’я населення України можна охарактеризувати як незадовільний. 
Висока захворюваність і смертність дорослого та дитячого населення, низька тривалість 
життя – саме ті показники, які визначають стан здоров’я української нації. Розглядаючи 
структуру смертності в цілому стає очевидним, що її основними причинами є хвороби 
кровообігу та онкологічні захворювання. 

Без сумніву, харчування – один з найвагоміших факторів збереження здоров’я. Медичні 
та епідемічні дані вказують на взаємозв’язок харчування з найбільш поширеними неінфек-
ційними хворобами, серцево-судинними і деякими видами онкологічних захворювань. По-
ширеність численних дегенеративних захворювань, зокрема серцево-судинних, багатьох 
форм раку, цукрового діабету, жовчокам’яної хвороби, подагри, ожиріння пов’язують з над-
мірним споживанням їжі, що містить жири, прості вуглеводи, кухонну сіль та одночасно із 
зменшеним використанням вітамінів, харчових волокон. 

Історія науки про харчування багата на приклади оздоровчого впливу їжі на стан 
здоров’я населення країн Європи, Америки. Так, при традиційній дієті Середземномор’я, пе-
реважно рослинному харчуванні населення Південно-Східної Азії, Китаю, Японії та Африки, 
при вегетаріанському способі харчування частота виникнення серцево-судинних захворю-
вань і раку в 2-3 рази менша, ніж при звичайному Західному способі харчування, який харак-
теризується надмірним споживанням м’яса, молочної продукції, жирів, простих вуглеводів, 
солі, при одночасному нівелюванні фруктами та овочами. 

В цілому, дослідження вітчизняних науковців свідчать про істотну зміну структури ра-
ціонів харчування в Україні. Вона характеризується зменшенням споживання хлібо-, м’ясо-, 
молокопродуктів, що призвело до погіршення стану харчування населення. При цьому 
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виявлене недостатнє надходження трьох життєво необхідних амінокислот: метіоніну, трип-
тофану і валіну, порушення співвідношення моно-, поліненасичених і насичених жирних 
кислот, недостатня кількість вітамінів А та В2, заліза (для жінок продуктивного віку). Вик-
ликає тривогу значне скорочення вживання молока і молочних продуктів.  

Зокрема, аналіз харчування населення нашої країни виявляє значні відхилення від 
формули раціонального харчування – підвищена енергетична цінність харчового раціону за 
рахунок тваринних жирів і вуглеводів, дефіцит білків, багатьох вітамінів та мікроелементів, а 
також харчових волокон. Однією з причин такого дисбалансу є виробництво харчовою про-
мисловістю продуктів, які не відповідають рекомендованим нормам раціонального харчуван-
ня за показниками харчової та біологічної цінності. 

Європейське відділення ВООЗ розробило межі забезпечення організму людини харчо-
вими речовинами (табл. 1). Згідно з цими даними, загальна кількість жирів у раціоні не 
повинна перевищувати 30 % його калорійності, а частка насичених жирних кислот – 10 % 
добової енергії. Контролюється вміст холестерину в раціоні (не більше 300 мг/добу). Загаль-
на кількість вуглеводів, головним чином складних, повинна забезпечувати 55-75 % енергії 
раціону. Обмежується вживання вільного цукру (не більше 4 % енергії), кухонної солі (не 
більше 6 г/добу) і білка (не більше 10-12 % енергії). 

Таблиця 1 

Нижня та верхня межа забезпечення організму людини харчовими речовинами 

(за даними ВООЗ) 

Харчові речовини Межа середнього споживання 

нижня верхня 

Загальна кількість жирів, % енергії 15 30 

Насичені жирні кислоти, % енергії 0 10 

Поліненасичені жирні кислоти, % енергії 3 7 

Харчовий холестерин, мг/день 0 300 

Загальна кількість вуглеводів, % енергії 55 75 

Складні вуглеводи, % енергії 50 70 

Харчові волокна, г/день 27 40 

Вільний цукор, % енергії 0 4 

Білок, % енергії 10 12 

Кухонна сіль, % енергії 0 6 
 

Виходячи з наведеного, основними положеннями раціонального харчування є: 
1. Раціон харчування повинен вміщувати помірну кількість жирів (не більше 25-30 % 

енергетичної цінності раціону), в тому числі не більше 10 % енергетичної цінності раціону 

повинні забезпечуватись насиченими жирами, більше 60 %  складними вуглеводами і лише 

10-12 %  білками. 
2. Раціон харчування повинен містити зменшену кількість кухонної солі (не більше 6 г 

на добу) та цукру (не більше 35 г на добу). 
3. Раціон харчування повинен містити більшу, ніж на сьогодні, кількість фруктів та 

овочів у свіжому вигляді (не менше ніж 400 г на добу) і в різноманітному асортименті. 
4. Енергетичні затрати організму повинні забезпечуватися переважно за рахунок рослин-

них продуктів (не менше як на 80 %), зокрема зернових із борошна грубого помелу та круп. 
5. Споживання тваринних продуктів повинно обмежуватись. 
Основна мета такого харчування полягає в попередженні хронічних неінфекційних 

захворювань в країні. Акцент повинен бути спрямований на основні причини захворювань та 
на необхідність їх усунення. 

Оскільки політика виробництва і постачання продуктів харчування може мати вагомий 
вплив на здоров’я населення, потрібно розробити державні програми, що випливають з 
раціональних уявлень про харчування населення. Доросле населення повинно мати показник 
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маси тіла, що дорівнює 20-22 (відношення маси тіла до росту в м2). Поступово необхідно 
боротися за скорочення споживання жирів, особливо насичених, холестерину, солі, цукру, 
підвищення споживання фруктів та овочів, харчових волокон, багатьох мікронутрієнтів. 

Сучасна державна політика в галузі виробництва та забезпечення продовольством в 
основному полягає у вирішенні економічних проблем, наявності продуктів, їх безпеки, а та-
кож інтенсивності виробництва. В основу державної стратегії повинна бути покладена нова 
концепція раціонального харчування, націлена на забезпечення адекватним споживанням 
харчових речовин і, отже, на захист населення від хронічних неінфекційних захворювань, 
зокрема серцево-судинних і онкологічних. 

Зрозуміло, що харчова промисловість відіграє домінуючу роль в оздоровленні населен-
ня через продукти харчування. Проте, повинна бути створена високоефективна галузь по 
збереженню продуктів та їх раціональній переробці. Доцільно, щоб свіжа рослинна продук-
ція споживалась щоденно протягом року, як у більшості розвинених країн світу. Необхідно 
широко обговорити значення розробки та реалізації правильного співвідношення у вироб-
ництві продуктів харчування, яке сприяло б відновленню і збереженню здоров’я населення. 
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ПОЛІПШЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ФЕРМЕНТОВАНИХ ОВОЧІВ 
 
Одним із напрямів поліпшення асортименту овочевої продукції, в тому числі і фер-

ментованої, є розширення її асортименту та покращення якості. Слід відзначити, що асорти-
мент ферментованих овочів не є досить широким, хоча за останні роки він дещо розширився 
за рахунок використання нетрадиційної і місцевої сировини. 

Щоб споживати овочі цілий рік, одні з них зберігають свіжими, інші – переробляють: 
консервують, солять, сушать тощо. Асортимент ферментованих овочів в Україні можна 
поповнити такою малорозповсюдженою овочевою культурою як фізаліс. овочевий 

Фізаліс овочевий (ботанічний вид – фізаліс мексиканський) – однорічна трав’яниста 
рослина, яка відноситься до тієї ж ботанічної родини що й помідори. Плід фізалісу – м’ясиста 
багатонасінна ягода зеленого, зелено-жовтого або фіолетового кольору масою до 50 г, яка 
зверху вкрита чохликом. Цінним є те, що фізаліс, хоча культура теплолюбна, однак стійка до 
понижених температур і основне – майже не уражується шкідниками і хворобами, що дає 
змогу обійтися при вирощуванні без багаторазових хімічних обробок і, отже, здатний форму-
вати екологічно чисту продукцію. Урожайність його досить висока – 25-35 т/га. Він добре 
зберігається і транспортується. Особливістю фізалісу є його липка поверхня. 

Фізаліс є цінним у харчовому відношенні. Результати наших досліджень хімічного 
складу показали, що фізаліс, вирощений в умовах Львівської області містить 5,44-5,62% 
цукрів, з яких 2,05-2,15% глюкози, 1,19-1,21% фруктози і 2,20-2,26% сахарози, 0,72% орга-
нічних кислот, 0,36-0,42% пектинових речовин, 0,17- 0,19% дубильних і 0,82-0,86% міне-
ральних речовин, 18,8-19,6 мг% вітаміну С. З органічних кислот методом паперової хромато-
графії у фізалісі ідентифіковано лимонну, винну, яблучну і щавелеву. Методом атомно-
адсорбційного аналізу у фізалісі виявлено натрій, кальцій, магній, калій, кремній , алюміній, 
залізо, марганець, мідь, нікель, хром, титан, стронцій, барій. 

З метою розширення асортименту ферментованих овочів нами на основі фізалісу було 
розроблено ряд рецептур, а саме Фізаліс без добавок, Фізаліс з кропом зеленим; Фізаліс гост-
рий з перцем гострим стручковим, часником і кропом зеленим: Фізаліс з перцем червоним 
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солодким, хроном і кропом зеленим. Розроблено також різні цікаві варіанти рецептур асорті: 
Фізаліс, огірки, кабачки,перець солодкий червоний, спеції; Фізаліс, морква, капуста біло-
голова, спеції; Фізаліс, цибуля ріпчаста, перець солодкий червоний, часник; Фізаліс, томати, 
огірки, спеції; Фізаліс, огірки, спеції. 

Для виготовлення ферментованої продукції всі види сировини повинні бути свіжими, 
не перестиглими, не ураженими шкідниками і хворобами, за вмістом пестицидів, нітратів, 
важких металів, мікотоксинів відповідати Медико-біологічним і санітарним нормам якості 
продовольчої сировини і продуктів харчування №5061-89. 

Технологічний процес виготовлення ферментованого фізалісу включає підготовку тари, 
сировини згідно рецептури, укладання у тару, приготування розчину кухонної солі, зали-
вання овочів у тарі розчином кухонної солі, ферментацію, зберігання. Необхідною умовою є 
ретельне миття інгредієнтів, спецій і тари в чистій воді. Для приготування 6-7% розчину солі 
використовують чисту відфільтровану не переварену воду, сіль кухонну кам’яну, що 
відповідає вимогам ДСТУ 3583-97. 

Підготовлені овочі і спеції укладали у скляні банки і заливали солевим розчином.  
Перша активна ферментація відбувається при температурі 18-20ºС. 
У процесі ферментації під дією бактерій що містяться на шкірці овочів відбуваються 

різні фізико-хімічні і біохімічні процеси. Запускаються процеси молочно кислого бродіння, 
під час якого цукри перетворюються у молочну кислоту, яка є добрим природнім консер-
вантом. Збудниками бродіння є переважно гомоферментативні молочнокислі бактерії, які 
мають всі необхідні ферменти, включаючи альдолазу. Розщеплення глюкози проходить через 
утворення фруктозо-1,6 дифосфату до піровиноградної кислоти. 

Під час ферментації контролюють якість фізалісу і овочів. Зі зменшенням кількості 
розсолу доливають 6 % розчин кухонної солі.  

Через три-чотири дні у ферментованих продуктах нагромаджується 0,3-0,4 % молочної 
кислоти. Потім ферментуючі овочі переносять у прохолодні неопалювальні приміщення де 
температура не повинна перевищувати 10ºС або холодильники за температури 0-4ºС де 
проходить повільна ферментація до накопичення молочної кислоти до 0,6%. Показником для 
припинення бродіння є вміст молочної кислоти. Молочна кислота, яка накопичується у 
ферментованих продуктах пригнічує розвиток і дію гнильних, оцтовокислих, маслянокислих, 
колібактерій.  

Готовими до споживання ферментовані продукти на основі фізалісу є через 15-20 діб у 
неохоложуваних приміщеннях і 30-40 діб в охолоджуваних приміщеннях. 

За розробленою нами шкалою дегустаційної оцінки з урахуванням коефіцієнтів значу-
щості для кожного показника, “відмінно” отримують продукти оцінені від 10 до 8 балів, 
“добре” від 8,1 до 7 балів, “задовільно” від 7,1 до 6 балів. 

Представлені на дегустацію ферментовані продукти на основі фізалісу за результатами 
дегустаційної оцінки отримали від 7,9 до 9,2 балів. Продукція була представлена на 
виставках і ярмарках. 

Ферментовані продукти з фізалісу можуть бути рекомендовані для дієтичного і профі-
лактичного споживання, оскільки відомо, що його використовують при опіках стравоходу і 
шлунка, жовтусі, ревматизмі, подагрі, водянці, як гіпотензивний, кровоспинний, болезаспо-
кійливий, жарознижуючий, глистогінний засіб, при застуді, гнійному запаленні нирок, болях 
у шлунку і кишечнику, для знесилених хворих. 

На нові ферментовані продукти на основі фізалісу розроблено і затверджено техно-
логічні інструкції. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ У ВИРОБНИЦТВІ 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

 

Тенденції останніх десятиріч щодо погіршення харчового статусу населення України 

визначили гостру потребу створення продуктів харчування нового покоління з підвищеним 

вмістом есенціальних нутрієнтів. Традиційно лідируючу позицію в раціоні харчування ос-

новних груп населення займають хлібобулочні вироби, що мають високу енергетичну цін-

ність, проте відзначаються низьким вмістом вітамінів, харчових волокон, незамінних аміно-

кислот, мінеральних речовин. Це зумовлено видаленням багатих на ці речовини анатомічних 

частин зерна під час отримання борошна. У зв’язку з цим саме цілеспрямована оптимізація хі-

мічного складу хлібобулочних виробів є дієвим засобом корекції харчового статусу населення. 

Основні принципи в процесі проектування хлібобулочних виробів функціонального 

призначення: вміст білкової складової у хлібі має бути максимально можливим; аміно-

кислотний склад білків хліба повинен максимально відповідати складу “ідеального білка”; 

співвідношення окремих фракцій жирних кислот у складі ліпідів хліба має максимально 

наближатись до рекомендованого з позицій біологічної ефективності; співвідношення ос-

новних мінеральних елементів слід наближати до оптимального [1, с. 285]. 

Аналіз літературних джерел із питань збагачення хліба дозволив визначити два основні 

шляхи вирішення цієї проблеми: збагачення пшеничного борошна фізіологічно-функціональ-

ними інгредієнтами безпосередньо під час його виробництва на борошномельному під-

приємстві [3, с.140]; внесення цих компонентів під час технологічного процесу приготування 

хлібобулочних виробів. 

Оскільки перший напрям у нашій країні знаходиться у стадії розвитку, основним спо-

собом підвищення харчової цінності хлібобулочних виробів є застосування у їх технології 

різноманітної сировини з високим вмістом фізіологічно-функціональних інгредієнтів. На 

сучасному етапі розвитку ринку ефективно використовується сім основних видів функціо-

нальних інгредієнтів [2, с. 505]: харчові волокна (розчинні та нерозчинні);  вітаміни (А, групи 

В, D тощо);  мінеральні речовини (кальцій, залізо, йод, селен та ін.);  поліненасичені жирні 

кислоти (ω-3 та ω-6 жирні кислоти); антиоксиданти (β-каротин, аскорбінова кислота,  

α-токоферол, біофлавоноїди тощо); пребіотики (фруктоолігоцукриди, інулін, лактоза, молоч-

на кислота та ін.); пробіотики (біфідо - та лактобактерії, дріжджі). 

Результати аналітичного огляду літератури з цих питань свідчать, що значна кількість 

способів збагачення хліба есенціальними речовинами ґрунтується на використанні з цією 

метою зернової, бобової та олійної сировини через гарну сумісність її складових з основними 

рецептурними компонентами хлібобулочних виробів [ 3, с.145]. 

Поліпшити споживні властивості хліба можна з використанням нетрадиційної зернової 

сировини та продуктів її переробки. Наглядно це помітно на порівнянні виробів з борошна 

пшеничного першого і вищого ґатунків, які набагато бідніші вітамінами, ніж продукти з 

борошна другого ґатунку. Для підвищення харчової цінності хлібобулочних виробів актуаль-

ним є застосування нетрадиційних видів сировини: вторинних молочних продуктів, сої, фер-

ментованих зернових продуктів, солодових екстрактів, висівок, зародків пшениці, плющено-

го зерна, кукурудзи, амаранту, гарбуза, моркви, буряку, борошна з льону, топінамбуру, 

морських водоростей, лікарських трав. 

Характеристика фізико-хімічних особливостей тонко подрібнених висівок показали,  

що введення харчових волокон в борошно і тісто, хліб, що випікається, підвищує їх  
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водоутримуючу, іонообмінну, сорбційну, буферну здатність, впливає в подальшому на 

процес травлення їжі, на виведення токсичних речовин. В результаті підвищеного вмісту 

харчових волокон в хлібі знижується його калорійність. Розроблені і рекомендовані нові 

дієтичні сорти хлібобулочних виробів: хліб молочно-висівковий з додаванням 35 % пшенич-

них висівок, хліб Геркулес з додаванням 20 % вівсяного борошна. Також розробляють рецеп-

туру виготовлення сухарів (5,3% харчових волокон) з підвищеною часткою борошна, виго-

товленого із цільнозмеленого зерна. В середньому кількість харчових волокон в хлібних і 

булочних виробах із пшеничного борошна складає 4,7 %, в пшеничному хлібі із цільного зерна 

 13,7 %, в житньому і житньо-пшеничному  6,5-13,3 %. Встановлено, що при додаванні до 

тіста п’яти частин очищених рисових висівок, не тільки не погіршує якість хліба, а й дає 

можливість отримати хліб з покращеним смаком і запахом. Розглянута доцільність вклю-

чення целюлози, кукурудзяних, рисових, соєвих висівок, вівсяної лузги і пшеничних висівок 

в кількості 25 % в тісто замість пшеничного борошна при виготовленні хлібобулочних виро-

бів. Зроблений висновок про можливості використання для цієї мети тільки кукурузник і 

пшеничних висівок. Вироби, що містили інші добавки, мали недоцільний запах і смак. 

Для збагачення хлібобулочних виробів вітамінами групи А на підприємствах вико-

ристовують як природний β-каротин (концентрати моркви, гарбуза, шипшини та ін.), так і 

каротин, який виробляється шляхом мікробіологічного чи хімічного синтезу.  

Розроблено понад 25 сортів хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності на 

основі пектинових сумішей. Суміш включає: пектин і інші харчові волокна, морську капусту, 

цитрат кальцію, аскорбінову кислоту і речовини, які поліпшують органолептичні і фізико-

хімічні властивості виробів.  

Спеціально для посту розроблена оригінальна рецептура на хлібобулочні вироби  “Сові-

тал фруктовий” на основі суміші “Совітал концентрат”. Смакові переваги цього хліба виз-

начаються збалансованим складом рецептурних компонентів, які включають насіння льону й 

соняшника, кунжуту, вівсяні пластівці, солодові продукти, мед, горіхи, ізюм, курагу, 

чорнослив. [1, с.314]. 

Перспективними вважаються технології отримання хліба на заквасках, що містять ві-

тамін синтезуючі штами мікробів.  

З урахуванням екологічної ситуації в Україні зростає увага дослідників до хлібобулоч-

них виробів з лікувально-профілактичними властивостями. Застосування нових добавок 

дозволяє випускати вироби для лікувально-профілактичного харчування. Одним із таких 

функціональних інгредієнтів є інулін, який необхідний для нормального функціонування ор-

ганізму. Він міститься у багатьох рослинах (цикорій, топінамбур, артишок) [1, с. 307]. 

Отже, проаналізувавши сучасні напрями вдосконалення технології виробництва та 

покращення якості хлібобулочних виробів, а також враховуючи стан здоров’я населення, на 

сьогодні є актуальним питання про впровадження нових видів хлібобулочних виробів функ-

ціонального призначення. 
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АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІСПАНІЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

Історія бухгалтерського обліку в Іспанії має давну історію і починається ще з ХІІІ 

століття. Перші документи, в яких згадуються облікові книги та рахівництво – це юридичні 

акти і кодекси, такі як Furs de Balencia (спеціальне право королівства Валенсія) і Costums de 

Tortosa (документ, що описує правила та звичаї каталонського міста Тортоса). Обидва доку-

менти належать до території Арагонської корони, так само, як і Libre del Consolat de Mar 

(“Книга Консульства Моря”), що була надрукована у 1494 році в Барселоні, але також дату-

валася другою половиною XIII століття. Ці письмові джерела стосуються середземноморсь-

кої морської торгівлі та описують звичаї і постанови, в яких бухгалтерські книги розгля-

далися як цінні джерела інформації [1]. 

Науковий підхід до бухгалтерського обліку формується в Іспанії досить пізно – на 

початку XIX ст. В цей час іспанські бухгалтери знаходяться під сильним впливом фран-

цузької, а пізніше італійської облікових шкіл. Цей період продовжується (досить умовно, 

звичайно) до 1943 року, коли бухгалтерські дисципліни офіційно включаються в програму 

університетської освіти, а дослідження у галузі обліку та звітності вперше отримують дер-

жавну підтримку. У 1943 році в програму навчання студентів факультету політичних та еко-

номічних наук Мадридського університету було включено курс теорії бухгалтерського облі-

ку, після чого облікові дисципліни почали з’являтися у програмах інших університетів 

Іспанії. 

У другій половині ХХ ст. в Іспанії було прийнято низку законодавчих актів, що ре-

гулюють сферу бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основними з них є Торго-

вельний кодекс і Закон про діяльність компаній. Крім цього, принципи бухгалтерського 

обліку, основні правила підготовки та оприлюднення фінансової звітності та вимоги щодо 

аудиторських перевірок розкриваються у так званому Загальному плані бухгалтерської спра-

ви – важливому нормативному документі, ідея якого була запозичена у Франції в 1973 році. 

Щоправда, іспанський варіант цього документу не є настільки обов’язковим для компаній, як 

французький. 

В Іспанії річна фінансова звітність компаній у визначених законом випадках повинна 

бути підтверджена аудитором. Обов’язковим є проведення аудиту річної звітності для тих 

іспанських компаній, показники яких перевищують будь-які дві (із трьох) умов:  

1) загальний обсяг активів – 2,85 млн. євро; 

2) чистий дохід від реалізації – 5,7 млн. євро; 

3) кількість працюючих – не менше 50 чол. 

Цим критеріям відповідає приблизно 7-8% від усієї кількості зареєстрованих в Іспанії 

компаній. Обов’язковим вважається також проведення аудиторської перевірки у банках, 

страхових і фінансових компаніях, а також у випадку, коли більше 5% акціонерів фірми 

вимагають такої перевірки. 

Основною метою аудиту в Іспанії є складання незалежного висновку про те, чи забез-

печує фінансова звітність “достовірне і неупереджене уявлення” про загальне та фінансове 

становище компанії і чи відображає вона дійсний стан її прибутків та зміну фондів за звітний 

період у відповідності з існуючими нормативами. Аудитор також перевіряє, чи немає 

розбіжностей між звітом керівництва компанії і даними бухгалтерського обліку. 
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Аудиторська діяльність в Іспанії регламентується Законом про аудит 1988 р. (зі 

змінами, внесеними 30 червня 2010 року для імплементування європейських норм щодо 

аудиту фінансової звітності компаній). Цей закон визначає вимоги до кваліфікації аудиторів, 

врегульовує порядок проведення обов’язкового аудиту та низку інших питань [2].   

Загалом, питаннями регулювання аудиту в Іспанії займається Міністерство економіки і 

фінансів, яке створило для цього спеціальний орган – Інститут бухгалтерів та аудиторів 

(ICAC). Ця організація регулярно публікує зміни у бухгалтерському та податковому законо-

давстві, сприяє публікації фахових книг і статей, контролює діяльність професійних бухгал-

терів і аудиторів. ICAC також веде так званий Офіційний реєстр бухгалтерських працівників 

(ОРБП), який дає право займатися аудиторською діяльністю. 

Після внесення в ОРБП більшість аудиторів вступають до однієї з двох професійних 

організацій: Реєстру економічних аудиторів або Інституту присяжних аудиторів. Обидві ці 

організації беруть активну участь у розробці національних стандартів аудиту, які в по-

дальшому повинні бути затверджені ICAC. 

Щоб стати членом найбільш відомої в Іспанії аудиторської організації – Реєстру еконо-

мічних аудиторів, претендент повинен: мати вищу освіту; пройти трьохрічний курс прак-

тичної підготовки, що включає спеціально обумовлені навчальні програми; скласти іспит з 

професійної підготовки, який визнається відповідними державними контролюючими орга-

нами. 

Станом на 2014 рік в Іспанії нараховувалося більше 20,6 тис. осіб, зареєстрованих в 

якості аудиторів. Разом з тим, практикуючих аудиторів значно менше – 4,2 тис. чол. В країні 

зареєстровано 1,4 тис. аудиторських фірм, а загальний ринок аудиторських послуг оцінюєть-

ся в 650-700 млн. євро. Більшість невеликих аудиторських фірм та аудиторів, які працюють 

індивідуально, мають менше, ніж п’ять клієнтів, а майже всі міжнародні компанії, що 

працюють в Іспанії, обслуговуються аудиторськими фірмами “Великої Четвірки” та іншими 

міжнародними аудиторськими фірмами. За даними агенції Audit Analytics, у 2016 році 

Deloitte була найбільшою аудиторською фірмою в Іспанії, контролюючи 36% ринку. Ще 45% 

припадало на інші фірми “Великої Четвірки” (PwC – 21%, KPMG та Ernst & Young – по 

12%). Частка BDO, яка посідає п’яту сходинку світового рейтингу, на іспанському ринку 

аудиту складає 6%.   

На жаль, навіть лідери іспанського ринку аудиту не завжди демонструють найкращі 

зразки професійної поведінки, за що періодично піддаються критиці. Так, у 2012 році ICAC 

було розпочато розслідування щодо аудиторської фірми Deloitte, яка протягом перших семи 

місяців 2011 року одночасно отримала від фінансової установи Bankia 2,15 млн. євро за 17 

консалтингових проектів та 1,6 млн. євро за аудиторські послуги. У підсумку, Bankia збанк-

рутував, а Deloitte звинуватили у неналежній професійній ретельності та порушенні принци-

пу незалежності при виконанні завдань з надання впевненості. 
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ТЕОРІЯ ОБМЕЖЕНЬ В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

Зміна зовнішніх і внутрішніх умов господарювання виробничих підприємств значно 

впливає на методологію управлінського обліку, який є інформаційним джерелом управ-

ління. 

Традиційні підходи до управлінського обліку характеризуються невідповідністю сучас-

ним вимогам управління в умовах посилення конкуренції та виняткової орієнтації на 

споживача. Управлінський облік в основному фокусується на внутрішніх аспектах діяль-

ності підприємства і не приділяє достатньої уваги зовнішньому середовищу бізнесу.  

Як свідчать дослідження, багато вчених виокремлюють традиційні та новітні концепції 

управління витратами.  

Традиційні концепції здебільшого ґрунтуються на обліковому підході, де поняття 

стратегічного управління витратами ототожнюється з управлінським обліком або стратегіч-

ним управлінським обліком (концепції управління витратами за відхиленнями; “стандарт-

костинг”; “директ-костинг”; “абзорпшн-костинг” “канбан”; “кайзен-костинг”; “таргет-кос-

тинг”; “кіллінг-костинг”, системи збалансованих показників (стратегічних карт); процесно-

орієнтованого управління; контролінг, бенчмаркетинг).  

Новітні концепції менеджменту формують базові стратегічні установки для створення 

системи управління як виробничим процесом, так і діяльністю всього підприємства (витра-

тоутворювальних факторів; стратегічного позиціювання, ланцюжка цінностей і доданої 

вартості; альтернативних витрат, LCC-аналіз). Зазвичай вони відрізняються переліком мето-

дичного інструментарію, який є складовою стратегічного управління, та набором аналі-

тичних процедур у їх структурі. 

Концепція витратоутворювальних факторів передбачає визначення вартості або уп-

равління витратами на основі багатьох факторів, що впливають один на одного. Для управ-

ління витратами потрібно розуміти взаємодію факторів, які існують у кожній конкретній 

ситуації. Витратоутворювальні фактори можна поділити на структурні та функціональні. До 

структурних відносять: масштаб діяльності і обсяг інвестицій; горизонтальну і вертикальну 

інтеграцію; криву обсягів реалізації продукції; технології, що використовуються на кожній 

стадії ланцюжка витрат тощо. Функціональні фактори, на відміну від структурних, порів-

нюються пропорційно з показниками діяльності фірми та пов’язані з успішним її функ-

ціонуванням. 

Основою концепції стратегічного позиціювання є використання інформації про витрати 

при розробці стратегії компанії, галузі тощо. Аналіз літературних джерел щодо визначення 

стратегічного управління витратами підприємства показав, що існують різні варіанти конст-

руктивних визначень цього поняття, яке розглядає витрати як засіб досягнення конкурентних 

переваг. 

Концепція ланцюжка цінностей (Метод VCC) (англ. – Value Chain Costing) побудована 

на розширеному підході до формування витрат та управління ними з урахуванням витратних 

механізмів упродовж усього ланцюжка цінностей у межах узгодженого набору видів 

діяльності – від первинних джерел сировини до готової продукції або послуг, отриманих 

кінцевими споживачами. Зі стратегічного погляду, концепція ланцюжка цінностей передба-

чає чотири основні напрями зниження витрат: зв’язки з постачальниками; зв’язки зі спожи-

вачами; технологічні зв’язки всередині ланцюжка цінностей одного підрозділу підприємства; 

зв’язки між ланцюжками цінностей підрозділів усередині підприємства  

Дослідження складових витрат на всіх етапах додавання вартості покладено в основу 

концепції доданої вартості. Вивчення витрат починається з етапу придбання запасів і 
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завершується етапом продажу продукції (робіт, послуг). Основою такої концепції управління 

витратами є збільшення різниці (доданої вартості) між вартістю придбання запасів і вартістю 

продажу продукції (робіт, послуг). Тобто, управління має бути спрямоване на забезпечення 

зростання ринкової вартості підприємства. При застосуванні цієї концепції велика частина 

матеріальних витрат не контролюється, що є важливим для матеріаломістких виробництв. Із 

огляду на це, прийняті рішення з управління витратами на таких підприємствах можуть бути 

неточними. 

Щодо концепції альтернативних витрат (витрати втрачених можливостей)  то вона 

передбачає, що при визначенні витрат виробництва важливе значення мають два положення: 

кожний ресурс обмежений; кожний вид ресурсу має хоча б два альтернативних способи 

застосування. Тому, коли підприємство використовує якусь кількість ресурсу на вироб-

ництво певного виду готової продукції, то ця кількість ресурсу не використовується у вироб-

ництві іншої продукції. Вплив цієї концепції поширюється на: поточні операційні витрати; 

прийняття фінансових рішень поточного характеру, наприклад, щодо управління дебі-

торською заборгованістю: альтернативою могло б бути депонування обігових коштів у банку 

й отримання відсотків за депозитами або придбання короткострокових фінансових активів; 

організацію внутрішньогосподарського управління  

Розрахунок витрат за етапами життєвого циклу продукції здійснюються при викорис-

танні системи “LСС-аналіз” (англ. – Life Cycle Costing). У цьому випадку витрати визна-

чаються на виробництво і продаж конкретного продукту впродовж усього його життєвого 

циклу й надалі зіставляються з відповідними доходами. Ефективність цієї системи вияв-

ляється у стратегічному управлінні витратами інноваційної діяльності. Вона забезпечує прог-

ноз співвідношення отримуваного доходу та понесених витрат щодо виробництва виробу 

загалом та стратегічне бачення структури витрат і зіставлення її зі структурою доходів. 

Одним з перспективних шляхів удосконалення механізму управління на підприємствах 

є запровадження управлінського обліку, що ґрунтується на теорії обмежень (Тhеогу оf 

соnstraints, ТОС).  

Значна частина актуальних питань, пов’язаних з управлінським обліком на підпри-

ємствах, що впроваджують ТОС, все ще не отримала в науковій літературі системного 

висвітлення та наукового вирішення.  

Методичні проблеми управлінського обліку, що ґрунтуються на принципах ТОС, є 

новим напрямом у вітчизняній науці бухгалтерського обліку. 

ТОС розглядає будь-яку компанію як систему, що складається з елементів, між якими 

існують взаємозв’язки. Загальна результативність системи визначається сукупною взаємо-

дією всіх елементів системи. Але така взаємозалежність призводить до залежності резуль-

тату всієї системи від небагатьох елементів – обмежень. Тому найбільш принциповим мо-

ментом теорії є усвідомлення важливості ролі обмеження в системі. Обмеження бувають 

матеріальними, коли здатність досягати мети обмежена якимось ресурсом в самій компанії 

(або поза нею), і обмеженнями політики управління. Припускається, що будь-яка система 

має щонайменше одне обмеження, інакше прибуток компанії був би нескінченно великий. 

Виходячи з теорії обмежень досягнення мети кожного підприємства вимірюється в 

одиницях мети. Швидкість, з якою підприємство генерує ці одиниці за одиницю часу, нази-

вають прохід (Тhrоughput). 

Обмеження проходу безпосередньо впливають на його величину. Обмеження  це 

чинники або елементи, що визначають межу результатів діяльності підприємства. За ТОС 

виділяється три види обмежень: обмеження потужності, обмеження часу виконання замов-

лення і обмеження ринку. 

Окрім обмеження ринку підприємство може враховувати вплив обмежень інших типів, 

наприклад, поведінкове обмеження, вплив якого стає помітним, коли проводиться порів-

няння різних підприємств. Саме обмеження ринку вибирають як стратегічне обмеження 

підприємства, оскільки саме ринок забезпечує зростання. Що більше замовлень, то вище 
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рівень діяльності системи. У певних випадках можна вибрати потужність або час виконання 

як вторинне обмеження на перехідний період. 

В основі будь-якої системи обліку, управлінського обліку зокрема, лежить система 

показників. Як правило, визначаються ключові і другорядні показники. Ключові показники 

зазвичай пов’язані з основними цілями створення і діяльності підприємства. Оскільки влас-

ники розраховують протягом певного часу повернути вкладені гроші і надалі отримувати 

прибуток, саме чистий прибуток (МР) розглядається найчастіше як основний, ключовий 

показник ефективності підприємства і критерій успішності її менеджменту. 

Можуть також використовуватися допоміжні показники, до прикладу, кількість нових 

клієнтів тощо. 

Для визначення операційного рівня діяльності підприємства ТОС розглядає будь-яке 

підприємство як систему з трьома операційними показниками “прохід” – “інвестиції” – 

“операційні витрати”. Своєю чергою, прохід визначає швидкість, з якою система генерує 

кошти в процесі реалізації продукції; інвестиції це кошти, які система вкладає в придбання 

запасів, а операційні витрати – кошти, які система витрачає, щоб перетворити інвестиції на 

прохід. 

Отже, “прохід”, з погляду ТОС, це дохід від реалізації продукції за звітний період часу 

за вирахуванням змінних затрат, які відносяться до результату продажу та забезпечують 

одержання цього доходу. Прохід також можна описати як додану вартість підприємства. 

Концепція управління витратами згідно з теорією обмежень визначає процес система-

тичного управління через обмеження шляхом здійснення 5 кроків : пошук обмеження сис-

теми; прийняття рішень щодо максимального використання обмеження системи; підпоряд-

кування всіх елементів системи цьому рішенню; подальше розширення обмеження системи; 

повернення до кроку 1, якщо обмеження усунене попередніми кроками. 

Запровадження теорії обмежень в систему управлінського обліку виробничого під-

приємства дозволить сформувати: 

-систему оцінки прибутковості (збитковості) видів готової продукції, складів, основних 

постачальників чи покупців тощо; 

- систему інформаційного забезпечення управління запасами, яка забезпечить роз-

рахунок ефективності переміщення запасів, замовлень постачальникові, поповнення вироб-

ничих запасів і запасів готової продукції, інструменти реагування на сезонні коливання 

попиту; 

- регламент логістики матеріальних потоків, з урахуванням ефективності всієї системи, 

а не лише витрат на перевезення конкретної партії запасів; 

- ключові показники діяльності, які дозволяють об’єктивно оцінювати ефективність 

роботи підприємства як системи; 

- регламент моніторингу потенційно вузьких місць в системі управління, які заважають 

розвитку бізнесу та варіанти їх усунення. 

Отже, при впровадженні управлінського обліку, який базується на теорії обмежень, 

підприємство отримує унікальну систему, яка дозволяє оцінювати прибутковість або збит-

ковість груп і видів готової продукції, складів, основних постачальників та покупців тощо. 

Важливим у цьому напрямі дослідження є розробка показників оцінки обмежень діяльності 

виробничого підприємства як системи та формування інформаційного забезпечення 

управлінської звітності. 
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НАПРЯМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ІТ-СЕРЕДОВИЩІ БУДІВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інформаційні технології сьогодні широко використовуються в усіх секторах економіки, 

не винятком є і будівельний бізнес, який у жорстких умовах зростаючої конкуренції на-

магається використовувати усілякі можливості, щоб отримати конкурентні переваги в 

порівнянні з іншими підприємствами даного сектору. Для багатьох будівельних підприємств 

інформація і ті технології, що її підтримують, представляють собою найцінніші, хоча і часто 

не до кінця оцінені та зрозумілі активи. Успішні організації усвідомлюють ті потенційні 

можливості, які пропонують інформаційні технології і застосовують їх підвищуючи власну 

цінність для зацікавлених сторін. Керівники компаній також повинні враховувати пов’язані 

ризики, що виникають в управлінні багатьма бізнес процесами ефективність яких, у першу 

чергу, залежить від впровадження інформаційних технологій. 

Проблеми розвитку ІТ у системі обліку, аналізу та контролі знайшли своє відображення 

у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Однак відсутність комплексних дос-

ліджень застосування ІТ у внутрішньому контролі будівельного підприємства, як цілісної 

системи, вимагає розробки теоретико-методологічних та практичних положень. 

Топ-менеджмент будівельних компаній повинен інтегрувати кращі практики для того 

щоб ІТ у внутрішньому контролі допомагали в досягненні бізнес цілей підприємства. Ефек-

тивне управління ІТ дозволяє користуватися усіма перевагами інформації і тим самим макси-

мізувати прибутки та отримувати конкурентні переваги. Усе це вимагає розробки теоретико-

методологічних та практичних положень ІТ у системі внутрішнього контролю будівельного 

підприємства, яка б відповідала сучасним вимогам Комітету спонсорських організацій 

Комісії Тредуей “Internal Control  Integrated Framework”, що отримала широке визнання в 

якості однієї із кращих методологій контролю в сфері корпоративного управління і управ-

ління ризиками [1]. 

У сфері ІТ успішне надання сервісів відповідно до вимог бізнесу припускає наявність 

системи або методології внутрішнього контролю. Система контролю відкритого ІТ  

стандарту COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), який розроблено 

Асоціацією з аудиту та контролю інформаційних система (ISACA) спільно із Інститутом 

управлінням ІТ (ITGI) відповідає цим потребам, оскільки: 

- пов’язана з вимогами бізнесу;  

- організовує види ІТ діяльності у вигляді зрозумілої процесної моделі; 

- визначає основні ресурси ІТ, на які повинна здійснюватися дія; 

- визначає цілі контролю[2]. 
У відповідності до вимог COBIT внутрішній контроль в ІТ середовищі умовно можна 

поділити на два напрями: загальний контроль та контроль окремого додатку. Загальний 

контроль здійснюється для усього ІТ середовища підприємства, включаючи систему обліку. 

Мета загального контролю полягає у забезпеченні належного функціонування та розвитку 

всього інформаційного середовища підприємства. До загального контролю можна віднести 

усі управлінські дії, до прикладу, організація роботи, розпорядження керівництва, процедури 

поведінки, придбання комп’ютерного обладнання чи програмного забезпечення, тощо, які 

мають на меті гарантувати правильне функціонування інформаційної системи в підпри-

ємстві. Слід підкреслити, що існує тісний взаємозв’язок між контролем системи в цілому, а 

також питанням безпеки окремої взятої інформаційної системи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ISACA
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Для того щоб досягнути мети загального контролю необхідно: 

- організувати процес обробки інформації, який повинен включати: розробку відпо-

відної організаційної структури (до прикладу відділ ІТ); визначення участі окремих органі-

заційних одиниць будівельного підприємства в процесі обробки інформації; відповідний 

розділ завдань учасників обробки інформації через правильне визначення їх повноважень, 

обов’язків і відповідальності; встановлення відповідних ресурсів нагляду над функціону-

ванням відділу ІТ та процесом обробки інформації; визначення послідовності та графіків 

процесу обробки інформації; 

- створити умови гарантування безперервності і безпеки процесу обробки інформації, 

які повинні включати: дотримання користувачами загальних принципів безпеки; захист 

системних ресурсів від несанкціонованого доступу; створення копій інформації та їх належ-

не зберігання; розробка та підтримка захисних та відновлюваних процедур; організація нав-

чання користувачів у роботі програм та комп’ютерного обладнання; підготовка кадрів у сис-

темі охорони та безпеки; страхування програм та комп’ютерного обладнання від наслідків 

виникнення загроз (до прикладу крадіжки, пожежі тощо); дотримання процедур і принципів 

процесу обробки інформації; контроль доступу до комп’ютерного обладнання системи; пра-

вильне використання програм і комп’ютерного обладнання; управління носіями інформації; 

- підтримка і розвиток інформаційної системи, яка повинна включати: забезпечення 

правильного функціонування програм і комп’ютерних пристроїв; аналіз потреб розвитку 

інформаційної системи (до прикладу придбання нового програмного забезпечення, прист-

роїв, технологій обробки інформації); забезпечення відповідної якості комп’ютерних прист-

роїв і мережі; контроль ефективності інформаційної системи; встановлення планових оглядів 

та діагностики комп’ютерного обладнання та програм; встановлення планових завдань, щодо 

новітніх методик розвитку інформаційної системи; 

- забезпечення процесу документування, який повинен включати: забезпечення повно-

ти документації, по усій структурі інформаційної системи, незалежно від принципів функціо-

нування чи впровадження змін; зберігання документації у безпечному місці, до якого по-

винні мати доступ тільки уповноважені особи; забезпечення актуальності документації; вне-

сення змін у документацію, які пройшли затвердження керівництва підприємства; відкриття 

для доступу користувачам цієї частини документації, яка їм необхідна тільки для певного 

завдання. 

Контроль окремого додатку здійснюється для конкретного програмного забезпечення 

процесу управління. Загальні перевірки і контроль окремих додатків можуть бути частково 

взаємопов’язані у будівельних підприємствах. Якщо загальні заходи контролю не вико-

нуються належним чином, то це означає, що не можна покладатися на інформацію контролю 

окремих додатків. Звідси випливає, що, система загального контролю та контролю окремих 

додатків повинні працювати злагоджено, оскільки залежать одна від одної. 
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АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від вітчизняних 

підприємств активних дій з підвищення ефективності їх функціонування. З початку розвитку 

економічної науки проблема ефективного функціонування підприємств вийшла на перший 

план і залишається актуальною й сьогодні. Оцінка ефективності господарської діяльності, 

управлінських рішень, витрат економічних ресурсів, а також конкретні технології та засоби 

забезпечення ефективного функціонування підприємств становлять особливий інтерес як для 

вчених, так і для економістів-практиків. 

Ми вважаємо, що стійкий фінансовий стан підприємства значною мірою обумов-

люється його діловою активністю, яка проявляється через розширення ринків збуту продук-

ції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу. Поняття ділової 

активності доволі широке й охоплює практично всі аспекти роботи підприємства. Ділова 

активність підприємства оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують 

найважливіші сторони діяльності підприємства. 

На нашу думку, економічна ефективність діяльності підприємства залежить від раціо-

нального використання кожного виду ресурсів та їхньої структури, яка визначається спів-

відношенням задіяних ресурсів різних факторів виробництва. Ці пропорції головним чином 

зумовлені специфікою виробництва, рівнем застосовуваної на підприємстві техніки, техно-

логії, організації виробництва і праці, співвідношенням екстенсивних та інтенсивних факто-

рів розвитку виробництва. На структуру і часткову ефективність використання ресурсів 

підприємства значний вплив мають зовнішні фактори, зокрема ринки ресурсів, пропозиція і 

попит на окремі види ресурсів та урівноважені на них ціни тощо. 

Для того, щоб дослідити динаміку показників, слід перевірити наскільки вона відпо-

відає їх оптимальному співвідношенню, тобто “золоте правило економіки підприємства”: 

Трп > Трв >Тра > 100%, (1) 

де, Трп, Трв, Тра – темп зростання відповідно прибутку, виручки від реалізації, активів. 

Проаналізувавши дану формулу, можна зробити висновок про те, що зростання при-

бутку в порівнянні з темпом зростання обсягу реалізації свідчить про зниження собівартості 

продукції, що є основою збільшення прибутку. Якщо темпи зростання прибутку та обсягу 

продажів є більшими від темпів зростання активів, то це свідчить про те, що використання 

активів є ефективним [3]. 

Важливим етапом при проведенні аналізу ділової активності є визначення прибут-

ковості (рентабельності) підприємства. Щодо аналізу рентабельності підприємства, то відмі-

тимо, що остання визначає життєздатність підприємства, його можливості забезпечувати 

інтереси інвесторів,конкурувати з іншими підприємствами. Чим вищий коефіцієнт рента-

бельності, тим ефективнішою є діяльність підприємства. 

Проблеми оцінювання ділової активності та рентабельності підприємств розглядають у 

своїх працях М. Д. Білик, Н. І. Власюк, Р. О. Костирко, Я. І. Костецький, Т. П. Куриленко, 

Н. Л. Мєшкова, Є. В. Мних, О. В. Павловська, В. О. Подольська, Н. М. Притуляк, О. В. Яріш 

та ін. Однак, за результатами проведеного дослідження встановлено, що на даний час відсут-

ній системний підхід до вивчення питань підвищення ділової активності та рентабельності 

підприємств. 

Рентабельність підприємства виступає одним із основних вартісних показників ефек-

тивності здійснення господарської діяльності підприємства, який характеризує здатність 

підприємства створювати необхідний для своєї діяльності прибуток [2]. 
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Показники рентабельності розраховуються на основі величини отриманого суб’єктом 

підприємницької діяльності прибутку, який є необхідною умовою самодостатності та 

економічної незалежності подальшого функціонування підприємства. 

Рентабельність показує наскільки прибуткова діяльність підприємства. Відповідно, чим 

вищі коефіцієнти рентабельності – тим ефективніша діяльність підприємства. Тому, на 

сьогоднішній день, підприємство повинно прагнути добитися більш високих показників, а 

керівництво повинно визначати шляхи їх зростання [4]. Існує значна кількість коефіцієнтів 

рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Від характеру оцінки, насамперед, зале-

жить вибір оціночного показника (прибутку), що використовують у розрахунках. Найчастіше 

використовують чотири різних показники: валовий прибуток (ряд. 2090 ф.2), операційний 

прибуток (ряд. 2190 ф.2), прибуток до оподаткування (ряд. 2290 ф.2), чистий прибуток (ряд. 

2350 ф.2) [4]. 

Слід відмітити, що загальноприйнятих значень рентабельності, на які можна орієнту-

ватися при аналізі, не існує. Тому зростання усіх показників рентабельності в динаміці за 

звітні періоди розглядають як позитивну тенденцію. 

Огляд літературних джерел дав змогу виокремити основні економічні показники, за 

допомогою яких можна провести аналіз економічної ефективності господарської діяльності 

підприємств. Запропоновану систему економічних показників побудовано на основі показ-

ників для: оцінювання виробничої діяльності (загально-оцінювальні показники ефективності; 

показники ефективності використання ресурсів); фінансової і збутової діяльності під-

приємств (показники ефективності збутової діяльності; ліквідності та фінансової стійкості) 

[1]. 

Отже, сьогодні в Україні в умовах реформування економіки спостерігається тенденція 

до значного зниження рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох 

підприємств. У зв’язку з цим управління підприємством вимагає вдосконалення методів 

оцінки і прогнозування прибутку. Чим більше уваги приділяється цій економічній категорії, 

тим ефективніше функціонує підприємство. 
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МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

Визначення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, яка повин-

на сприяти якості прийняття управлінських рішень, відбувається шляхом  проведення її 

відповідної оцінки. Важливим критерієм оцінювання ефективності системи внутрішнього 

контролю є мінімізація ризиків підприємств і організацій, що виникають в процесі здійс-

нення їхньої господарської діяльності. 
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На дослідженні питань, пов’язаних з оцінюванням ефективності державного фінансо-

вого і внутрішнього контролю акцентували увагу у своїх наукових працях багато вчених, 

зокрема В. В. Бурцев, Н. Г. Виговська, Е. М. Гутцайт, І. К. Дрозд, Є. В. Калюга, В. Ф. Макси-

мова, Л. В. Нападовська, В. О. Шевчук та ін. Проте проблема ризик-орієнтованого підходу до 

оцінювання контролю з позиції створеної цінності для зацікавлених сторін залишається ще 

недостатньо вирішеною. 

Державні регулятори, професійні та громадські організації істотно впливають як на 

архітектуру системи внутрішнього контролю (СВК) так і на методологію її оцінювання. 

Добре відомими і яскравими прикладами такого впливу є Закон Сарбейнса-Окслі (2002 рік), 

який значно посилив вимоги до фінансової звітності та якості внутрішнього контролю пуб-

лічних компаній, а також Інтегрована структура внутрішнього контролю COSO (Комітет 

спонсорських організацій, який об’єднує представників найбільш авторитетних професійних 

асоціацій бухгалтерів і фінансових фахівців США). Вперше запропонована в 1992 році 

структура внутрішнього контролю COSO надалі неодноразово переглядалася. Сьогодні вона 

містить п’ять взаємопов’язаних компонентів: середовище контролю, оцінку ризиків, конт-

рольні процедури, інформаційні системи, моніторинг засобів контролю [1, с. 4-5]. Саме 

структура COSO є основою для створення корпоративних систем внутрішнього контролю в 

багатьох країнах світу. 

Перелік зацікавлених сторін, цінності та критерії яких можуть бути враховані під час 

проектування і надалі у процесі оцінювання СВК, не вичерпується названими вище групами. 

Разом з тим кожна з них формує відповідні очікування від результатів діяльності організації, 

досягнення яких перебуває під впливом численних ризиків – економічних, політичних, 

технологічних, соціальних та інших. Відповідно, чим нижчими є перелічені ризики в процесі 

реалізації визначених компанією бізнес-цілей, тим більш імовірним є задоволення інтересів 

стейкхолдерів і тим впевненіше почуватиметься компанія на конкурентних ринках товарів, 

технологій і капіталів. 

Ми обґрунтовано вважаємо, що саме зниження (мінімізація) ризиків комерційної орга-

нізації і є головним завданням СВК. Це означає, що оцінювати внутрішній контроль необ-

хідно за його здатністю мінімізувати ризики, пов’язані з досягненням визначених цілей і 

доставкою створеної цінності зацікавленим сторонам (стейкхолдерам) організації. Запропо-

нований підхід передбачає оцінювання ефективності внутрішнього контролю як співвідно-

шення залишкового (кінцевого) рівня ризику, вимірюваного після виконання контролю, до 

вихідного, або властивого, ризику, що характеризує ймовірність досягнення цілей компанії 

до використання наявних механізмів внутрішнього контролю. 

Згідно з ризик-орієнтованим підходом до оцінювання внутрішнього контролю най-

більш ефективною є та СВК, яка мінімізує найбільшу кількість ризиків, релевантних (суттє-

вих) з позиції ключових зацікавлених сторін, або запобігає їм. Це означає, що проектування 

СВК має відбуватися з урахуванням: 

- стратегії компанії і її бізнес-цілей; 

- інтересів основних зацікавлених сторін (стейкхолдерів); 

- ризиків, що є притаманними діловим операціям і які потенційно впливають на 

результати діяльності організації, релевантні для зацікавлених сторін. 

Загалом, якщо дотримуватись опису завдань ефективності внутрішнього контролю за 

принципом “трьох Е” [2], то запропонований нами ризик-орієнтований підхід найбільше під-

ходить під третю буку “Е”, а саме “результативність”. Нагадаємо, що мова йде про три різ-

них критерії ефективності ‒ економічності (economy), продуктивності (efficiency) і результа-

тивності (effectiveness). Економічність зазвичай розуміють як зменшення витрат ресурсів на 

досягнення цілей звичайної діяльності компанії без втрати рівня якості (наприклад, економія 

коштів під час проведення тендерних закупівель товарів або послуг). Під поняттям “продук-

тивність” мають на увазі співвідношення виробленої продукції (або інших результатів 

господарської діяльності) і витрачених на виробництво ресурсів. Результативність описує 
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ступінь досягнення визначених цілей, виконання планів, співвідношення між досягнутими і 

бажаними результатами. 

В аспекті перспектив використання в теорії і на практиці ризик-орієнтований підхід до 

оцінювання внутрішнього контролю має досить непогану апробацію у сфері незалежного 

аудиту. Оцінювання внутрішнього контролю за допомогою спеціальних тестів, опитуваль-

ників, інтерв’ю та інших аудиторських процедур є загальновизнаною технологією, застосу-

вання якої пропонується відповідними стандартами (зокрема Міжнародним стандартом 

аудиту 315 “Виявлення та оцінка ризиків суттєвого викривлення через вивчення діяльності і 

комерційного оточення організації”). Проте в аудиторській практиці оцінювання внут-

рішнього контролю має строго визначену і досить вузьку мету – виявити, якою мірою ауди-

тор може покластися на надійність внутрішнього контролю у процесі планування і вико-

нання детальних аудиторських процедур. Інакше кажучи, аудиторів цікавить, чи можуть 

вони довіряти СВК компанії настільки, щоб зменшити обсяг або навіть скоротити кількість 

планованих перевіряльних процедур. 

Ми пропонуємо розширити вивчення СВК організації, беручи до уваги не тільки ті 

ризики, які можуть спотворити її річну звітність, але й ті, які можуть зачепити інтереси будь-

якої групи зацікавлених сторін або призвести до провалу важливих стратегічних ініціатив. 

На наш погляд, те, наскільки добре реалізується розроблена стратегія, важливіше, ніж отри-

мання локальних вигід у результаті традиційних перевіряльних заходів. Звичайно, розроб-

ляючи підходи до оцінювання ефективності контролю, аж ніяк не можна ігнорувати визна-

чення його економічності та продуктивності, але головним завданням, на нашу думку, є 

виявлення ризиків, їх мінімізація і вимірювання отриманого результату в інтересах стейк-

холдерів організації. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА ОПЕРАТИВНОМУ КОНТРОЛІ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Харчова промисловість відзначається високою матеріаломісткістю, що висуває на одну 

з провідних позицій саме інформаційне забезпечення процесу управління виробничими 

запасами. Реалізація сучасних принципів керування ними на макро- та мікро- рівнях перед-

бачає підвищення ступеня деталізації та повноти облікової інформації за вказаним об’єктом, 

використання якої уможливить формування належного аналітичного супроводу підготовки 

ефективних управлінських рішень. 

Вирішенню теоретичних і практичних питань обліку, аналізу та контролю виробничих 

запасів присвячено значну кількість досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокре-

ма, питання методики й організації обліку виробничих запасів в різні часи розкривали в своїх 

роботах такі вітчизняні вчені, як: С. В. Андрос, В. В. Сопко, І. І. Афанас’єва, З. В. Гуцайлюк, 
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Д. О. Грицишен, Ю. А. Кузьмінський, І. Д. Лазаришина, Л. В. Гусак, С. О. Левицька, Л. Г. Ло-

вінська, М. Р. Лучко, Є. В. Мних, С. В. Свірко та ін. 

Втім, системний аналіз економічної літератури та дослідження практики засвідчують, 

що численні питання обліку та аналізу виробничих запасів підприємств харчової промис-

ловості загалом і хлібопекарної галузі зокрема залишаються не вирішеними. Потребують 

подальшого опрацювання методичні та організаційні засади бухгалтерського обліку, аналізу 

та контролю виробничих запасів в частині: уточнення порядку їх оцінки та визначення видів, 

відображення оперативної інформації про них в документах та на рахунках бухгалтерського 

обліку, формування відповідних змістовних сегментів облікової політики хлібопекарних 

підприємств, методики аналізу, управління та забезпеченості вказаних підприємств вироб-

ничими запасами, ефективності використання виробничих запасів, сировинної наповненості 

та матеріаломісткості готової продукції. 

Вироблення рекомендацій щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення 

процесів управління виробничими запасами підприємств харчової промисловості на основі 

опрацювання теоретичних, організаційних, методичних та практичних аспектів досліджува-

ної тематики, узагальнення підходів до відображення інформації за операціями щодо вироб-

ничих запасів та посилення її аналітичності; підготовка пропозицій щодо удосконалення 

аналізу забезпеченості підприємства виробничими запасами, ефективності та продуктивності 

їхнього використання, зниження матеріаломісткості продукції – все ще залишаються як 

ніколи актуальними завданнями для досліджень. 

Одним із важливих шляхів удосконалення методично-організаційних аспектів оцінки в 

обліку виробничих запасів є розроблення структурно-логічної моделі формування облікової 

інформації щодо первісної вартості виробничих запасів [1]. Метою розроблення такої моделі 

є забезпечення достовірності визначення транспортно-заготівельних витрат через обґрунту-

вання аналітичних ознак щодо місцезнаходження постачальника, способу доставки (самови-

віз, привіз постачальником) матеріалу в процесі відображення інформації за вказаним 

об’єктом обліку. Це дасть можливість здійснювати контроль формування величини виробни-

чих запасів за всіма напрямами постачання хлібопекарного підприємства та проводити аналіз 

рівня цих витрат. 

Важливим напрямком, що потребує широкого запровадження інноваційних підходів є 

вдосконалення методів аналізу продуктивності використання виробничих запасів. З цією 

метою будуються різноманітні моделі управління запасами підприємства, що дає можливість 

визначати вплив на розмір прибутку категорії витрат, пов’язаних зі зберіганням запасів, а 

отже отримати необхідну інформацію для задоволення управлінських запитів як в частині 

оборотності виробничих запасів, так і прибутку підприємства. 

Економіко-математичні моделі та відповідні методи оптимізації запасів за критерієм 

мінімізації витрат, пов’язаних з їх зберіганням і відновленням, що дозволяють обґрунтовано 

планувати потребу у матеріальних ресурсах, складських площах і механізмах, системати-

зовані в працях ряду науковців[2, 3; 4]. Численні інваріанти вищенаведених моделей були 

розроблені і їхня ефективність в тій чи іншій мірі знайшла своє підтвердження. Але основні 

моделі регулювання і постачання запасів ґрунтуються на припущеннях та не враховують 

обмеженості терміну придатності як сировини, так і кінцевого продукту, що в загальному 

випадку призводить до збільшення витрат на зберігання матеріальних ресурсів і на величину 

суми зіпсованої продукції у грошовому виразі. 

На практиці обмеженість ресурсів, а також конкретні умови виробництва і постачання 

вимагають коригування розмірів партії у порівнянні з абсолютно оптимальними, що визна-

чаються, наприклад, на основі моделі Уілсона [2, с. 214-215]. Зокрема, підприємство не може 

виконати великі замовлення через обмеженість обігових коштів або відсутність відкритих і 

закритих сховищ і ємностей для зберігання запасів. І навпаки, незначні запаси можуть вияви-

тися невигідними для постачальника через часте переналагодження обладнання, що знижує 

його продуктивність і погіршує використання робочої сили, або через те, що мінімальний 
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обсяг відвантаження не повинен бути меншим за місткість контейнера (вагона), оскільки 

транспортні тарифи нараховуються у розрахунку на контейнер чи вагон, незалежно від 

повноти завантаження і т. ін. 

Таким чином можна узагальнити, що в організації обліку, аналізу та контролю вироб-

ничих запасів підприємства удосконаленню підлягають цілий ряд аспектів, серед яких пер-

шочерговими є: організаційне забезпечення аналітичного управління виробничими запасами 

підприємства через: формування джерел інформації для аналізу виробничих запасів, розроб-

ку структурно-логічної схеми розрахунку потреб підприємства в конкретних виробничих 

запасах на визначений період часу; розширення переліку загальних показників аналізу ефек-

тивності використання виробничих запасів шляхом доповнення їх показниками швидкості 

обороту виробничих запасів, терміну зберігання виробничих запасів, коефіцієнтами, які вра-

ховують співвідношення між темпами зростання обсягів виробництва і росту вартості вироб-

ничих запасів за звітний період. Ці показники надають користувачеві додатковий обсяг уп-

равлінської інформації щодо використання виробничих запасів, а також уточнення порядку 

розрахунку коефіцієнтів ефективності використання виробничих ресурсів за даними фінан-

сової звітності підприємства. Їх застосування сприятиме підвищенню як інформативності 

аналізу й контролю виробничих запасів в цілому, так і ефективності окремих аналітичних 

процедур при його проведенні. 
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах ринкового простору управління мікроекономічною системою ви-

магає застосування комплексного підходу до вирішення багатьох складних соціально-еко-

номічних проблем, які зумовлені чинниками як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

До основних зовнішніх чинників, що ускладнюють процес прийняття ефективних управ-

лінських рішень, можна віднести нестабільність макроекономічної ситуації в країні, загост-

рення конкурентної боротьби на внутрішніх і світових ринках, а також невизначеність і 

нестабільність у правових питаннях ведення й регулювання бізнесу. Внутрішні чинники 

вирізняються відсутністю системи релевантної інформації як про поточний стан господарсь-

кої одиниці, так і про потенціал та перспективи її розвитку.  

Динамічність і непередбачуваність впливу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників на 

процес прийняття рішень висувають додаткові вимоги до сучасної системи управління 

підприємством, що обумовлює потребу пошуку більш нових та досконалих форм і методів 

управління, які забезпечують гнучкість і надійність функціонування. Ефективність менедж-

менту визначається якістю інформаційно-аналітичного забезпечення, що передбачає істотні 

зміни, які можна в повній мірі визначити як необхідність організації контролінгу в управлінні 

http://mobile.pidruchniki.ws/1081081040812/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/modeli_i
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мікроекономічною системою. Контролінг є новою концепцією ефективного управління. 

Однією з головних причин виникнення і впровадження такої концепції стала необхідність у 

системній інтеграції різних аспектів управління бізнес-процесами на підприємстві. Конт-

ролінг забезпечує методичну та інструментальну взаємодію всіх функцій менеджменту. 

Контролінг, знаходячись на перехресті обліку, інформаційного забезпечення, контролю, ана-

лізу й координації, посідає особливе місце в управлінні підприємством: він згруповує всі ці 

функції, інтегрує й координує їх, причому не заміняє собою систему управління, а перево-

дить її на якісно новий рівень [1-3]. Контролінг є новою концепцією інформації й управ-

ління, що забезпечує підтримку внутрішньої стабільності підприємства шляхом формування 

достовірної інформації та надання її керівництву для прийняття оптимальних управлінських 

рішень. Розв’язання проблем організаційно-методологічної побудови системи контролінгу на 

вітчизняних підприємствах буде сприяти підвищенню якості та ефективності менеджменту, а 

отже, забезпеченню розвитку мікроекономічних систем у цілому.  

Значний внесок у дослідження контролінгу і практичне використання його елементів 

зробили зарубіжні і вітчизняні вчені П. Вебер, А. Дайлен, К. Друрі, Н. Г. Данілочкіна [4], 

О. Г. Дерев’яненко [2]. А. М. Кармінський [3; 5], В. В. Лаврененко [2], Е. Майєр [7], Р. Манн 

[7], Н. І. Оленєв [3], С. М. Петренко [8; 12], А. Г. Примак [3], М. С. Пушкар [9], Л. А. Суха-

рева [12], А. М. Ткаченко [13], С. Г. Фалько [3; 5; 14], Х. Й. Фольмут [15], Д. Хан [16],  

Г. О. Швиданенко [2] та інші.  

Ефективне управління сучасною мікроекономічною системою неможливе без високого 

рівня поінформованості, розробки та раціональної реалізації стратегії її розвитку, фор-

мування адаптивної економічної політики, спрямованої на довгостроковий позитивний ре-

зультат. У результаті розвитку контролінгу сформувався ряд його основних концепцій:  

- орієнтовану на управлінський облік та систему бюджетування, яка являє собою сис-

тему, що адаптує дані бухгалтерського обліку, а також інформацію інших підсистем під-

приємства до потреб вищого керівництва; 

- орієнтовану на інформаційну підтримку керівництва, основним змістом якої є предс-

тавлення інформації для контролю. У межах цієї концепції функції контролінгу включають 

збір та обробку управлінської інформації для складання планів; 

- концепцію, орієнтовану на контроль витрат і вигід у господарській діяльності з метою 

отримання прибутку; 

- концепція орієнтована на планування та контроль, яка включає в себе розуміння 

контролінгу як спеціального апарату по досягненні заданого рівня прибутковості; 

 концепцію координації, що розкриває зміст контролінгу як комплексної координації 

усієї системи управління та передбачає функціонування контролінгу як системи управління 

шляхом планування, інформаційного забезпечення, аналізу, організації та контрою всіх 

підсистем діяльності. 

Контролінг  інтегрована система елементами якої є бухгалтерський облік, економіч-

ний аналіз, контроль, маркетинг, менеджмент, планування, яка застосовується на підпри-

ємстві і спрямована на прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень та забез-

печує необхідною інформацією підприємство, спрямований на отримання даних, які оброб-

ляються і трансформуються в інформацію для управління та прийняття стратегічних рішень. 

Центральне місце у системі контролінгу займає бухгалтерський облік, що забезпечує елемен-

ти системи контролінгу інформацією, яка обробляється та формується з бази даних в розрізі 

окремих економічних показників діяльності, які характеризують стан об’єктів, а також 

фактори, що впливають на їх функціонування. Облікова інформація сприяє процесу розробки 

і реалізації ділової стратегії підприємства, а система бухгалтерського обліку сприятиме про-

цесу стратегічного управління. Бухгалтерський облік є джерелом інформації для системи 

контролінгу, яка необхідна для функціонування системи управління підприємства. 

В результаті аналізу вітчизняної та зарубіжної практики функціонування контролінгу на 

підприємствах можна визначити основні його функції: розробка регламентів, методик, 
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процедур та інформаційно-аналітична підтримка процесів планування і бюджетування; 

реалізація процедур розробки, координації, інтеграції й перевірки на обґрунтованість планів і 

бюджетів; розробка методик та алгоритмів контролю за реалізацією планів і бюджетів з 

позицій досягнення поставленої мети; координація та інтеграція процесів управління у сфері 

розробок, закупівель, логістики, виробництва, продаж, фінансування; побудова системи 

управління витратами та її інформаційно-методична підтримка; розробка принципів функціо-

нування і вдосконалення роботи корпоративної інформаційної системи; розробка методик і 

реалізація процедур вимірювання, оцінки й аналізу відхилень; координація робіт зі складання 

стратегічного плану підприємства; розробка методик та інструментів стратегічного плану-

вання, контролю, обліку та аналізу; формування внутрішньої звітності; інформаційна під-

тримка ризик-менеджменту; здійснення інвестиційних розрахунків та інформаційно-аналі-

тична підтримка процесів управління проектами; структуризація організаційних систем і 

бізнес-процесів. 

Обліковий компонент, хоча і є частиною системи контролінгу, але разом з тим є і най-

важливішою – інформаційною основою в інтегрованій системі контролінгу, управлінні внут-

рішньою діяльністю підприємства, який впливає безпосередньо на стратегію і тактику діяль-

ності підприємства. Контролінг – це принципово нова концепція інформації й управління, 

яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, 

аналізу, контролю, планування та забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління 

процесом досягнення цілей діяльності підприємства. При цьому найважливішою складовою 

частиною контролінгу є управлінський облік як основа, що забезпечує потребу управління в 

інформації. Найважливішим завданням контролінгу є правильна організація руху інформа-

ційних потоків на підприємстві з метою їх оптимізації. Координуючи, інтегруючи і спрямо-

вуючи діяльність усієї системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей, 

контролінг є механізмом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує ефективний зво-

ротній зв’язок у межах управління. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

В умовах ринкової конкуренції ефективне одержання оперативної інформації дося-

гається завдяки удосконалення інформаційного забезпечення управління та впровадження 

електронного документоообігу. З огляду на це важливим є подальше дослідження організації 

та методики електронного документоообігу на вітчизняних підприємствах. 

Вплив глобальних процесів інформатизації на суспільне життя зумовлює появу нової 

сфери відносин, предметом яких є електронний обмін інформацією. У цьому процесі  задіяні 

всі учасники ринкових взаємовідносин, а саме: органи державної влади, комерційні та 
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некомерційні організації, а також громадяни у своїх офіційних і особистих стосунках. Для 

вирішення завдань з електронний обмін інформацією, вважаємо за доцільним використати 

сучасні засоби, впроваджуючи нові інформаційні технології. На наш погляд, одним з основ-

них напрямів розвитку інформатизації суспільства є впровадження електронного доку-

ментообігу. 

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про електронні документи та електронний доку-

ментообіг”, електронний документ  документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа [1]. Згідно ст. 9 даного нор-

мативного документу, електронний документообіг  сукупність процесів створення, оброб-

лення, відправлення, передавання, одержання, зберігання,використання та знищення елект-

ронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та в разі необхід-

ності з підтвердженням факту одержання таких документів [1]. 

За результатами дослідження, визначено, що електронний документообіг широко 

використовується багатьма країнами світу на рівні із паперовим. Спостерігається  тенденція 

до збільшення кількості та обсягу електронних трансакцій.  

За результатами проведених досліджень визначено, що одночасно із міжнародним пра-

вом активно розвивається і національне законодавство в розвинутих країнах. Так, ряд країн 

уже прийняли закони, що регулюють діяльність у сфері електронної торгівлі й електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису. 

Стосовно нашої країни, доцільно відмітити, що однією з вимог вступу  до Європейсь-

кого Союзу є адаптація вітчизняного законодавства до норм ЄС. Саме тому, в Україні були 

прийняті ЗУ “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про елект-

ронний цифровий підпис”.  

Реалізацію державної політики електронного документообігу покладено на Кабінет 

Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених зако-

ном. Відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документо-

обіг” державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямоване на реалізацію 

єдиної державної політики електронного документообігу; забезпечення прав і законних інте-

ресів суб’єктів електронного документообігу; нормативно-правове забезпечення технології 

оброблення, створення, передавання, одержання, зберігання, використання та  знищення 

електронних документів. 

Вважаємо, що більш вдалим, з погляду юридичної техніки, є визначення електронного 

документа, подане в п. 1.10 ст. 1 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні”. Згідно з його положеннями електронний документ – документ, інформація в якому 

представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити документа, у тому 

числі й електронний цифровий підпис, який може бути сформований, переданий, збережений 

і перетворений електронними засобами у візуальній формі чи на папері. Проте сфера вико-

ристання цього визначення обмежена розрахунковими відносинами в межах України. Юри-

дична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має 

електронну форму. Так, зокрема, у статті 8 встановлено певні обмеження на застосування 

електронного документа як оригіналу [2].  

Вважаємо, що має місце невідповідності зазначеного Закону України вимогам Дирек-

тив Ради Європи. Адже у статті 5 пункту 1 Директиви держави-члени повинні забезпечити, 

щоб удосконалений електронний підпис, заснований на чинному сертифікаті і створений за 

допомогою надійних механізмів створення підпису, визнавався еквівалентом власноручного 

підпису. У Законі України “Про електронний цифровий підпис” вміщено сам термін “удос-

коналений електронний підпис” та вимоги до надійних механізмів створення підпису від-

сутні [3]. 

Крім того, електронний документ має юридичну силу лише за наявності обов’язкових 

реквізитів, наявність яких є підставою для обліку такого документа. Проте переліку таких 

реквізитів, окрім електронного підпису у базових нормативних актах не наведено.  
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Практика паралельної маршрутизації паперового та електронного документообігу до-

сить часто спричиняє порушення основних принципів документообігу, зокрема принцип 

однократності у реєструванні документів. Досить часто електронні документи, що мають 

правові наслідки, супроводжують паперовими копіями з “реальним підписом”. Та варто 

розуміти, що метою СЕД є не викорінення паперових документів, а створення ефективного 

середовища керування і функціонування проблема захисту та довгострокового зберігання 

електронних документів у архівах, підтримка їх в актуальному стані та забезпечення доступу 

до них.  

Проблема захисту та довгострокового зберігання електронних документів у архівах, 

підтримка їх в актуальному стані та забезпечення доступу до них. По-перше, варто звернути 

увагу на питання, пов’язані з розмежуванням прав доступу користувачів до інформації.  

Вважаємо, що запровадження електронного документообігу в органах державної влади 

та місцевого самоврядування повинне здійснюватися на основі однакового підходу та 

застосування єдиного програмного інструментарію. Усе це дозволить оптимізувати 

роботу державних органів, підвищить рівень послуг, що надаються ними громадянам. Необ-

хідно зазначити, що цей процес потребує вдосконалення вже існуючої нормативно-правової 

бази та прийняття ряду нових спеціальних нормативно-правових актів.  
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КОНТРОЛІНГ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах сучасних реалій підприємствам доводиться вести активний пошук нових 

шляхів зростання прибутку. Тому особлива увага, в якості базового інструмента успішності 

підприємств, надається інноваціям. Відповідно до Закону України “Про інноваційну діяль-

ність” інновації визначаються як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурен-

тоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення вироб-

ничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери” [1]. Однією із основних причин 

комерційного неуспіху нововведень є відсутність ефективної системи управління витратами 

в інноваційній діяльності. Тому процес контролінгу інновацій набуває особливої важливості. 

Контролінг інновацій дозволяє досягти максимальної ефективності інноваційної діяльності 

за мінімальних ризиків. За визначенням Н. Г. Данілочкіної, “контролінг – це система управ-

ління процесом досягнення кінцевих цілей та результатів діяльності компанії” [2]. Теорія 

контролінгу спочатку розвивалась стосовно комерційних організацій. Але, на сьогодні конт-

ролінг значно розширив сферу свого впливу, охопивши різні галузі, як промислового, так і 

непромислового призначення. Основна функція контролінгу інноваційних процесів полягає у 

забезпеченні методичної та інформаційної підтримки прийняття рішень в сфері інноваційної 

діяльності для різного рівня менеджменту на основі аналізу та прогнозування техніко-еко-

номічних показників. Це передбачає: 1) створення та постійне оновлення інформаційної ба-

зи, яка містить інформацію щодо розроблень, аналогів, про можливості підприємства реалі-

зувати інновацію; 2) розробку методичної бази для аналізу та оцінки досягнень стратегічних 
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цілей підприємства за рахунок інновації з метою її впливу на діяльність підприємства та для 

створення ефективної системи управління інноваційним процесом; 3) розробку системи 

показників для визначення інноваційного потенціалу для взаємоув’язки цілей інновації та 

стратегії підприємства, для оцінки ефективності інновацій; 4) розробку форм звітності керів-

ництву про хід інноваційного процесу з метою прийняття рішень; 5) координування всіх 

підрозділів підприємства, які задіяні в інноваційному процесі.  

Для створення контролінгу, основаного на інновації, важливу роль відіграє визначення 

моменту введення інновації. Це завдання складне, оскільки на час введення  інновації мо-

жуть здійснювати вплив різні фактори, серед яких важливе місце посідає притаманна підпри-

ємству бізнес-модель. Наприклад, у випадку орієнтації підприємства на створення тимчасо-

вої монополії від реалізації інновації сигнали, за якими слід визначити момент переходу до 

чергової інновації, будуть одні, а у випадку орієнтації підприємства на гнучкість та ефек-

тивність – інші. Крім того, багато економістів притримуються іншої точки зору і вважають, 

що інновація не відіграє домінуючу роль в процесі розвитку компанії. Так, наприклад, ствер-

джує Дж. Колінз: “Звичайно технології важливі, ви не можете бути технологічно відсталими 

і успішними… Великі компанії використовують технології як акселератор зростання, а не 

його причину. Жодна із цих компанії не почала перетворення з впровадження нової техно-

логії, хоча всі вони стали першими у впровадженні якоїсь технології, якщо вона відповідала 

їх концепції ведення бізнесу” [3]. У сучасній практиці контролінгу  інновація виступає у 

якості об’єкта управління, а не елемента управлінського процесу. Завданням сучасного конт-

ролінгу є формування технологій управління, які використовують інновацію в якості еле-

мента управлінського циклу, який передбачає розробку: 

- сукупності спеціальних показників для здійснення адаптаційної і спрямованої на 

розвиток компанії діяльності; 

- механізму переходу організації на новий рівень функціонування (тобто перш за все 

визначення моменту введення інновації); 

- виявлення “критичної точки” системи.  

Аналіз реалізовуваних в промисловості інноваційних процесів показує, що інновації 

можуть бути умовно поділені на такі основні типи: 

- локальні інновації (наприклад, у вигляді раціоналізаторських пропозицій щодо не-

значного покращення окремих споживчих властивостей продукції, певному зниженню со-

бівартості виробництва, удосконаленню виробничих, технологічних та управлінських про-

цесів підприємства); 

- винаходи, які дозволяють суттєво модифікувати окремі технічні підсистеми продукції, 

а також виробничі та управлінські технології; 

- стратегічні інновації, які дозволяють перейти до виробництва нових класів зразків 

продукції і/або до використання нових виробничих та управлінських технологій; 

- проривні інновації, які дозволяють забезпечити довготривалу конкурентну перевагу 

продукції на основі використання принципіально нових технічних рішень і технологій. 

Очевидно, що самостійно реалізовувати інноваційні проекти, які спрямовані на комер-

ціалізацію стратегічних або проривних інновацій, можуть лише великі науково-технічні 

холдинги. Для підприємств, які не увійшли до складу таких холдингів, реалізувати власними 

силами можливо лише локальні інновації, а також деякі види інновацій другого типу. При 

цьому посилення вимог інвесторів, які підтримують реалізацію глобальних інноваційних 

проектів, також сприяє переносу акценту інноваційної діяльності з глобального на локальний 

рівень навіть для достатньо крупних інтеграційних об’єднань підприємств. 

Система контролінгу локальних інвестицій повинна реалізовуватись шляхом створення 

центрів відповідальності за локальні інвестиції, а також центру відповідальності за резуль-

тати всього інноваційного процесу на підприємстві загалом (центру глобального інновацій-

ного процесу). Центри відповідальності, які відповідальні за локальні інновації, в про- 

цесі моніторингу та управління інноваційними проектами повинні виявляти відхилення  
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параметрів реалізовуваних проектів від цільових значень, визначати внесок кожного з них в 

розвиток відповідної складової “потоку інновацій” та результативну ефективність діяльності 

підприємства.  

Реалізація контролінгу в області управління інноваційною діяльністю дозволяє вико-

ристовувати майбутні сприятливі умови, виявляє існуючі та майбутні проблеми, адаптує під-

приємство до несподіваних змін в зовнішньому середовищі, покращує координування дій в 

організації і тим самим сприяє більш тривалому та успішному функціонуванню підпри-

ємства та його структурних підрозділів. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПИТАННЯХ 

ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 

 

В умовах жорсткої конкуренції та кризових явищ, питання облікового характеру зна-

ходяться, з одного боку, під впливом глобалізаційно-інтеграційних процесів, з іншого – на 

стадії реформування та адаптації до сучасних європейських економічних вимог. Така ситуа-

ція негативно впливає на задоволення інформаційних потреб і внутрішніх користувачів, 

впливаючи на своєчасність та ефективність прийняття управлінських рішень, і зовнішніх, з 

огляду на одержання інформації для реальної оцінки діяльності підприємства у контексті 

прийняття рішень щодо інвестування. 

Це безпосередньо стосується питань обліку праці та її оплати, а також обліку кадрів на 

підприємстві. Особливо актуальними зазначені питання стали у 2017 році у зв’язку із вне-

сенням змін з у чинне законодавство, яке регулює питання організаційного та облікового 

забезпечення обліку праці, її оплати і трудових відносин на підприємстві [1, 2].  

У своєму науковому дослідженні нами частково розглянуті вказані проблемні питання 

[3]. Метою даного дослідження є вивчення та аналіз сучасного інструментарію удоскона-

лення процесів на підприємстві, пов’язаних із оплатою праці завдяки залученню робото-

давцем зовнішніх послуг.  

В умовах сьогодення серед таких актуальних послуг вигідно виділяється аутстафінг, як 

послуга, що передбачає переведення працівників з компанії-замовника у штат компанії-по-

середника. Після оформлення цієї операції компанія-посередник скеровує прийнятих праців-

ників у компанію-замовника для виконання звичного функціоналу. При цьому компанія-

аутстафер на підставі додаткової угоди із компанією-замовником бере на себе вирішення 

всіх питань, пов’язаних із персоналом, а саме: підбір, наймання, оформлення, облік руху пер-

соналу; облік нарахувань та виплат, пов’язаних із оплатою праці (заробітна плата за вико-

нану роботу, відпускні, лікарняні, інші виплати). Крім того, до компетенції аутстафінгової 

компанії належатимуть питання комунікацій з контролюючими органами з питань праці, а 

також питання вирішення трудових спорів. Внаслідок цього компанія-замовник отримує 

безсумнівні вигоди, короткий перелік яких слід навести: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
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- оптимізація економічної моделі, що полягає у зниженні трудових ризиків та податків, 

пов’язаних із оплатою праці; 

- професійний захист під час перевірок контролюючих органів; 

- зменшення навантаження на бухгалтерську та кадрову служби; 

- відсутність зобов’язань за трудовими відносинами з персоналом. 

- підвищення рентабельності за рахунок вибору ефективного способу залучення ре-

сурсів. 

Аутстафінг відрізняється від аутсорсингу тим, що у разі аутсорсингу за межі підпри-

ємства виводиться функція, а при аутстафінгу компанія-замовник, вивільнивши персонал для 

компанії-аутстафера, виводить його за межі підприємства з подальшим залученням до 

виконання тих самих посадових функцій. Натомість, у компанії-замовника на місці витрат на 

оплату праці персоналу та відрахувань на соціальні заходи з’являтиметься інша стаття у 

вигляді витрат на оплату послуг аутстафера.  

Втім, слід зазначити, що в умовах сьогодення відсутня чітка та прозора нормативно-

правова база, яка регулює вищеописані відносин сторін, пов’язані із застосуванням аутста-

фінгу. Окрім того, норми окремих положень законодавчих та нормативних актів є достатньо 

суперечливими та на досить низькому рівні регулюють всі аспекти цих господарсько-

трудових відносин. 

У зв’язку з цим, загалом вбачається доцільним часткове застосування компаніями-за-

мовниками послуг аутстафінгу. Зокрема, компанії можуть скористатися аутстафінгом у час-

тині ведення кадрового обліку, обліку руху персоналу, його підбору для виконання певних 

виробничих функцій. Це дасть можливість отримати професійний захист під час перевірок 

контролюючих органів. Адже у сучасному бізнесі не є таємницею факт ведення кадрового 

обліку на досить низькому рівні, що пов’язано саме із відсутністю професійних кадрів.  

Втім, сучасний рівень кадрового потенціалу облікової служби будь-якої компанії не 

викликає сумнівів, оскільки для виконання своїх безпосередніх виробничих завдань обліко-

вий підрозділ достатньо забезпечений і інформаційними і трудовими ресурсами. Тому вва-

жаємо, ділянка обліку розрахунків з персоналом з оплати праці, повинна залишитися поза 

сферою аутстафінгу.  

Загалом, з урахуванням внесення змін та доповнень до чинного законодавства, компанії 

із сезонним та виїзним характером роботи можуть повноцінно використовувати повний 

комплект послуг аутстафінгу, оскільки притаманна їм специфіка сезонної діяльності певним 

чином віддзеркалює потребу в зазначених послугах. 

Таким чином, з метою дотримання вимог чинного законодавства з питань праці та її 

оплати, сучасний бізнес повинен використовувати зручні та вигідні інструменти менеджменту з 

метою оптимізації витрат та підвищення ефективності діяльності. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ І БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основною метою діяльності служби внутрішнього аудиту (далі  СВА) є сприяння 

органам управління організації в досягненні поставлених цілей. Згідно Міжнародних стан-

дартів внутрішнього аудиту (МСВА) внутрішній аудит допомагає організації досягти пос-

тавлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і під-

вищення ефективності процесів управління ризиками, контролю і корпоративного управ-

ління [1]. Для цього необхідно забезпечувати підвищення затребуваності і впливу СВА в 

організації, а саме: залучення більшої кількості співробітників до зміцнення системи внут-

рішнього контролю і управління ризиками; підвищення затребуваності продуктів СВА у 

клієнтів; підвищення міри впливу СВА на процеси організації. 

Інструментом досягнення цієї мети може бути оптимізація діяльності СВА з вико-

ристанням бізнес-моделі. Бізнес-модель визначає зміст діяльності компанії, її структуру і 

управління цією діяльністю для створення цінності на основі можливостей розвитку бізнесу. 

При використанні цього підходу діяльність СВА розглядається з позиції створення цінності 

як для кінцевого споживача, так і для самої організації. “Дохід” СВА визначається залежно 

від якості запропонованих послуг і їх затребуваності у клієнтів. Таке припущення є “пово-

ротною точкою” при розгляді питання поліпшенні діяльності СВА з метою виявлення недо-

ліків в поточній роботі і підвищення ефективності.  

За А. Остервальдом [2], в основі будь-якої бізнес-моделі лежить уявлення про те, як 

компанія робить або має намір робити гроші. Це, по-перше, спосіб, який компанія викорис-

товує для створення цінності і отримання прибутку, а по-друге, логічне пояснення того, як 

компанія створює, пропонує і доставляє цінність своїм клієнтам. Бізнес-модель складається з 

дев'яти взаємозв'язаних блоків, що охоплюють усю діяльність компанії: споживчі сегменти, 

ціннісна пропозиція, канали збуту, взаємини з клієнтами, потоки надходження доходів, 

ключові ресурси, ключові партнери, структура витрат.  

Розглянемо їх детальніше стосовно організації діяльності СВА. Згідно МСВА внутріш-

ній аудит є важливим елементом системи корпоративного управління, взаємодіє безпосе-

редньо з наглядовою радою і виконавчим керівництвом компанії, а також є основним підроз-

ділом по роботі із зовнішнім аудитом. Таким чином, основними “клієнтами” внутрішнього 

аудиту є саме ці групи осіб. Пропозиція створює цінність для сегменту споживачів за допо-

могою унікального набору елементів, що задовольняють потреби саме цього сегменту. 

Цінності можуть бути як кількісними (ціна, швидкість обслуговування), так і якісними (ди-

зайн, споживчий досвід, бренд/статус, доступність). При складанні моделі діяльності СВА в 

першу чергу потрібно відштовхуватися від потреб клієнтів СВА і визначити, які продукти 

можна запропонувати у відповідь на ці потреби.  

Пошук правильного поєднання каналів поширення для задоволення споживачів, і саме 

так, як вони хочуть, є критичним для просування продуктів на ринку. Організація може 

вибирати варіанти просування продуктів своїм клієнтам через власні канали, канали парт-

нерів або і те і інше одночасно. У моделі діяльності СВА прикладом партнерського каналу 

може бути просування продуктів або послуг СВА основним клієнтам  керівництву організа-

ції  через профільні підрозділи, від масового “корпоративного” сегменту  до виконавчого 

керівництва організації.   

Блок “Стосунки з клієнтами” допомагає відповісти на питання: який тип стосунків 

кожен сегмент споживачів чекає від нас, які типи стосунків реалізуються на практиці, скіль-

ки вони коштують, як вони інтегровані з усією бізнес-моделлю. Клієнти СВА можуть бути 

задоволені наступними ролевими моделями стосунків, використовуваними у бізнес-моделях: 
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консультант, особистий консультант, самообслуговування, автоматизоване обслуговування, 

спільне створення продуктів та послуг. 

Блок “Потоки доходів” є найбільш складним для ВА, оскільки вклад СВА в досягнення 

стабільної роботи організації не завжди очевидний. СВА не приносить прямих прибутків, 

пропозиції і рекомендації за результатами аудиторських завдань зазвичай спрямовані на за-

побігання можливим ризикам і збиткам. Проте при належному рівні компетентності реко-

мендації СВА можуть бути спрямовані і на вдосконалення бізнес-процесів, отримання 

додаткових прибутків і скорочення непродуктивних витрат. 

Блок “Основні ресурси” допомагає відповісти на питання: “Які ключові ресурси пот-

рібні для того, щоб реалізувати нашу пропозицію? ” Ресурси організації можна розділити на 

декілька категорій: фізичні, інтелектуальні, трудові, організаційно-адміністративні. Для СВА 

найбільш істотними є: ресурси, пов’язані з інформаційними технологіями, трудові ресурси 

(оскільки від кваліфікації персоналу СВА і буде залежати якість роботи, ділова репутація і, 

зрештою, затребуваність послуг СВА), організаційно-адміністративні (можливість діставати 

доступ до необхідної інформації, доступ у будь-які приміщення, отримувати будь-які 

документи, повноваження по залученню інших підрозділів до перевірочної діяльності).  

Блок “Основна діяльність” допомагає відповісти на питання: “Які основні дії повинні 

здійснюватися, щоб створити продукт/послугу”? Основною діяльністю внутрішнього аудиту, 

згідно з визначенням МСВА, є надання незалежних і об'єктивних гарантій і консультацій, 

спрямованих на вдосконалення діяльності організації.  

Блок “Ключові партнери” допомагає відповісти на питання: хто наші ключові парт-

нери? В якості “партнерів” СВА можуть виступати окремі співробітники фірм, де немає СВА 

(наприклад, ревізійна комісія). Тим самим відбувається оптимізація і економія на масштабі. 

Блок “Структура витрат” допомагає відповісти на питання: які найбільш важливі 

витрати закладені у бізнес-моделі? Природно, витрати повинні мінімізуватися у будь-якій 

бізнес-моделі, у тому числі і в моделі діяльності СВА. Виділяють два основні підходи до 

управління витратами: акцент на витратах і акцент на цінності (більшість бізнес-моделей 

знаходяться десь посередині).  

Розглянувши усі блоки типової бізнес-моделі, приходимо до висновку, що застосування 

принципів її побудови може бути використане для підвищення ефективності діяльності 

служби внутрішнього аудиту шляхом створення “Моделі діяльності СВА”. 
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ  

 

Сучасний стан соціально-економічних відносин в Україні характеризується невиз-

наченістю й нестабільністю макросередовища, що породжує до виникнення нових потреб 

системи управління підприємств, передбачає посилення зацікавленості власників і керівного 

персоналу в ефективності функціонування, підвищенні рівня рентабельності, збереженні та 

приросту активів. Тому на суб’єктах господарювання необхідний налагоджений механізм 

управління, найважливішим елементом якого є внутрішній контроль. 

https://www.iia.org.ua/?page_id=189
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Результати дослідження засвідчують, що внутрішній контроль – основне джерело за-

безпечення ефективності управління підприємством, покликано забезпечувати дотримання 

законності й економічної доцільності здійснення господарських операцій; збереження майна, 

запобігання, виявлення та виправлення суттєвих помилок і викривлень інформації. 

Організація системи внутрішнього контролю має бути здійснена на конкретному 

суб’єкті господарювання та в його підрозділах за індивідуальним підходом, який надає конт-

ролю системності: визначення підконтрольних об’єктів; формування оптимальних показ-

ників, за якими налагоджується контроль; організація методики контролю з використанням 

чинних прийомів і методів системи контролю; з’ясування місць виникнення витрат і центрів 

відповідальності та розробка на цій основі номенклатури витрат з метою виявлення відхи-

лення; формування аналітичного забезпечення системи контролю та визначення норматив-

них показників для порівняння; визначення джерел інформації та впорядкування її доку-

ментообігу; розроблення й затвердження первинної документації та регістрів обліку, нала-

годження контролю акумульованої в них інформації. 

Здійснення внутрішнього контролю супроводжується формуванням інформаційного 

забезпечення, яке використовується для виконання контрольних процедур. Інформаційну 

базу внутрішнього контролю формують: внутрішньогосподарські нормативні документи 

(положення, посадові інструкції, затверджені нормативи та ін.); документи фінансового пла-

нування (програми, плани, кошториси, бюджети, прогнозні баланси тощо); носії первинної 

облікової інформації; носії зведеної облікової інформації – регістри обліку, управлінська 

звітність; інформаційна база даних підприємства; документація, підготовлена працівниками 

відповідних центрів відповідальності, які є на підприємстві.  

На нашу думку, під час організації контролю слід брати до уваги таке: здійснення 

контрольних функцій потрібно доручати особам, компетентним у питаннях, які підлягають 

контролю, для досягнення можливості на високому професійному рівні оцінити причини й 

передбачити наслідки ймовірних відхилень, надати пропозиції з усунення виявлених 

недоліків; працівники, керівники відповідних рівнів, які здійснюють контроль, не повинні 

бути пов’язані єдиними матеріальними інтересами з підконтрольними підрозділами задля 

забезпечення принциповості та об’єктивності; під час виконання функціональних обов’язків 

працівниками підприємства обов’язково має існувати самоконтроль.  

Внутрішній контроль забезпечується наявністю взаємовідносин між учасниками бізнес-

процесів, які пов’язані між собою через перевірку подій, фактів діяльності та спрямовані на 

забезпечення достовірності інформації у процесі обліку; законністю й доцільністю здійснен-

ня господарських операцій, а також повнотою і своєчасністю відображення їх у обліку; вияв-

ленням відхилень у процесі діяльності від норм і нормативів, що затверджені у бюджетах 

підприємства; виявленням причин виникнення відхилень і визначенням вини (ініціативи) та 

наслідків за ними, що передбачено у картці формалізації процедур за окремими об’єктами та 

суб’єктами контролю. 

Організаційна структура внутрішнього контролю характеризується багаторівневістю. 

Під час формування необхідно виявляти взаємозв’язок суб’єктів внутрішнього контролю з 

іншими підрозділами підприємства. Надпроцесний рівень внутрішнього контролю представ-

лений керівниками відділів кожного процесу, яким делеговане право підпису деяких дозвіль-

них документів і формування проміжної внутрішньої звітності. Вони виконують контрольні 

функції разом із покладеними на них посадовими обов’язками. Аналогічно здійснюється 

контроль і на нижчих рівнях. Вищий рівень контролю підприємства здебільшого представляє 

керівник підприємства, і він є завершальним рівнем контролю управління. 

Служба внутрішнього контролю, як орган, незалежний від системи менеджменту, конт-

ролює функціонування внутрішнього контролю. За такої організації системи конт- 

ролю обов’язки контролю перейдуть на безпосередніх виконавців підконтрольних операцій. 

Слідкування за дотриманням норм (бюджетів) безпосередніми виконавцями або їх керів-

никами дасть змогу кваліфіковано визначати причини відхилень, своєчасно впливати на 
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перебіг відповідного бізнес-процесу та ліквідовувати негативні процеси у діяльності під-

приємств. 

На наступному етапі організації внутрішнього контрою слід обрати його організаційну 

форму. Як свідчать результати досліджень, проведення внутрішнього контролю можна здійс-

нювати у двох організаційних формах: зі створенням окремого відділу контролю (на великих 

підприємствах) і без створення спеціального відділу з розподілом контрольних функцій між 

структурними підрозділами (бухгалтерія та ін.) або відповідальними особами підприємства 

(на малих і середніх підприємствах). Ефективність управління діяльністю підприємств зале-

жить від співпраці обох організаційних форм контролю. На нашу думку, вони мають допов-

нювати одна одну. Вибір організаційної форми залежить насамперед від обсягів діяльності та 

технологічних процесів, які є на підприємстві. 

Обсяг повноважень служби контролю визначається моделлю внутрішнього контролю. 

Найбільший обсяг повноважень служби контролю доцільно передбачати для підприємств із 

наявністю усієї сукупності бізнес-процесів. Обсяг повноважень служби контролю може бути 

скорочений для підприємств із меншим колом бізнес-процесів (малих підприємств), що пот-

ребують здійснення внутрішнього контролю. Із огляду на це та з урахуванням вимог забез-

печення процесу контролю, створюється регламент діяльності служби контролю: завдання 

служби контролю; періодичність здійснення планових перевірок і з’ясування підстав для 

проведення позапланового контролю; методика проведення контролю господарської діяль-

ності (включаючи перелік питань, формалізовані вимоги до оформлення результатів); по-

рядок подання результатів контролю вищому керівництву. 

Оскільки система внутрішнього контролю впливає як на фінансовий стан, так і на 

результати господарської діяльності, з метою забезпечення об’єктивності, неупередженості, 

якості висновків та пропозицій, що приймаються за результатами контрольних перевірок, 

слід унеможливити або хоча б зменшити вплив суб’єктивних чинників на учасників конт-

рольного процесу. Тому потрібно оптимізувати організаційну побудову як усього конт-

рольного процесу, так і кожної контрольної процедури. 

Таким чином, побудова внутрішнього контролю за пропозиціями автора дасть змогу 

системі управління оперативно контролювати діяльність як структурних підрозділів (за 

бізнес-процесами), так і підприємства загалом. Це забезпечить прямий і зворотний зв'язок 

між керованою та керуючою системами, що сприятиме ефективній реалізації поставленої 

мети, також вказівок, виконуваних суб’єктами контролю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

У теорії сучасного управління проектами виділяють такі об’єкти управління: інтеграція 

в проекті, зміст проекту, терміни проекту, вартість проекту, якість проекту, людські ресурси 

проекту, комунікації в проекті, продажі та поставки за проектом, ризики проекту. 

Розглядаючи перелічені об’єкти управління в контексті впливу на організацію 

обліково-аналітичного забезпечення, слід зазначити таке: 

1. Більшість із цих об’єктів не є об’єктами бухгалтерського обліку. Це своєю чергою 

потребує додаткових зусиль для збору необхідної інформації для аналізу. В деяких випадках, 

коли згадані вище об’єкти є об’єктами бухгалтерського обліку, виникає потреба у викорис-

танні додаткових аналітик. Яскравим прикладом, застосування таких аналітик є інформаційні 

системи розробників програмного забезпечення для управління та обліку. Так, сучасні 
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програмні рішення SAP, 1С, Oracle та ін. допомагають здійснювати планування, фінансовий 

та управлінський облік закупівель, продажу, витрат, грошових потоків у розрізі проектів.  

2. Існуючі традиційні методики аналізу не завжди придатні для дослідження пере-

лічених вище об’єктів управління. Наприклад, застосовуючи традиційну методику аналізу 

кадрового потенціалу для потреб управління в інвестиційному проекті, слід брати до уваги, 

що показники оцінки забезпечення персоналом, показники руху робочої сили, показники 

продуктивності праці, зазнаватимуть змін в частині формул їх обчислення та тлумачення 

отриманих результатів. 

3. Інформаційні потреби менеджменту, стосовно згаданих вище об’єктів управління, 

можуть кардинально змінюватись у міру реалізації інвестиційного проекту. Так, на етапі ви-

бору та затвердження інвестиційного проекту об’єктами аналізу є альтернативні інвестиційні 

проекти та їх загальні характеристики: термін окупності, чиста теперішня вартість, внут-

рішня норма доходності та ін. Перелік користувачів аналітичної інформації на цьому етапі є, 

як звичайно обмежений вищою та середньою ланками управління.  

На етапі безпосередньої реалізації інвестиційного проекту коло користувачів аналі-

тичної інформації розширюється від вищої до низової ланки управління. На цьому етапі та-

кож значно зростає інтерес до аналітичної інформації зовнішніх користувачів – банків, стра-

хових компаній, органів державної влади та ін. На відміну від першого етапу, де аналіз 

фактично служить інструментом для попередньої оцінки привабливості інвестиційного про-

екту, на цьому етапі аналіз використовується як інструмент оперативного управління та 

контролю в інвестиційному проекті. Щодо часових форм на цьому етапі зростає роль опера-

тивного та ретроспективного аналізу в управлінні проектом. Ще важливо зауважити, що на 

етапі реалізації інвестиційного проекту збільшується перелік об’єктів аналізу та зростає 

глибина аналітичних досліджень. 

На стадії закриття проекту основна увага аналізу прикута до оцінки досягнення цілей 

проекту. Перелік користувачів аналітичної інформації на цьому етапі є меншим, ніж на 

попередньому етапі, а роль аналізу переважно зводиться до ретроспективної оцінки 

досягнутих у проекті результатів.  

На особливу увагу під час організації обліково-аналітичного забезпечення заслуговує, 

така характеристика інвестиційних проектів як межі їх реалізації. Будь-який інвестиційний 

проект має наперед встановлені та погоджені його учасниками часові межі реалізації. 

Внаслідок цього генеровані в інвестиційному проекті інформаційні потоки мають визначені 

часові межі функціонування, а обліково-аналітичне забезпечення починає функціонувати ще 

до початку реалізації інвестиційного проекту та завершує своє існування вже після закриття 

проекту.  

Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційним проектом 

також має визначені часові межі існування. Ця особливість, очевидно, повинна залишатись 

поза увагою під час організації обліку та аналізу в інвестиційному проекті. Зокрема, 

дотримуватися при організації обліку принципу безперервності діяльності, який передбачає 

оцінювання активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність 

триватиме далі, не завжди можливо.  

 

 

 

 



 

323 

 

Полянська О. А. 

к.е.н., доцент 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

В умовах ринкової економіки будь-який вид діяльності пов’язані з ризиком, який 

характерний як на початкових стадіях підприємництва, так і на наступних стадії ведення 

бізнесу, тому вміння виявляти, ідентифікувати ризики і знижувати їх негативні наслідки є 

важливим аспектом функціонування сучасних вітчизняних суб’єктів господарювання. Уп-

равління ризиками вже давно стало складовою частиною системи управління загалом. Дос-

лідження практичної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання показали, що на вели-

ких підприємствах процес управління ризиками є окремим бізнес-процесом, зокрема ана-

літики, виходячи із специфіки діяльності, оцінюють фактори внутрішнього та зовнішнього 

середовища і розробляють превентивні заходи. Однак створення і подальше функціонування 

такої системи для більшості підприємств є нераціональним з точки зору співвідношення 

користі і витрат. При цьому найбільш доступне джерело отримання інформації про ризики і 

можливості управління ними є бухгалтерський облік. Економісти вже давно намагалися 

управляти ризиками, проте в якості об’єкта бухгалтерського обліку ризик до останнього часу 

не розглядався. Слід зазначити, що максимальна ефективність в управлінні і зниження 

наслідків ризиків досягається тільки при взаємодії управлінських підходів до ризику і 

бухгалтерський облік за умови розробки такого механізму, при якому досягався об’єктивне і 

точне визначення можливих ризиків, їх оцінка та управління ними.  

Розв’язанню зазначених завдань присвячені праці таких відомих вітчизняних та зару-

біжних науковців як П. Атамаса, В. Бачинського, І. Вигівської, Л. Гнилицька, Є. Лапченко, 

М. Корягіна, Р. Костирко, П. Куцика, Л. Медвідь, Г. Савицької Г. Ткачук та інших.  

Під ризиком слід розуміти оцінюване в момент прийняття рішення можливе відхилення 

величини параметра, яка відповідає моменту реалізації управлінського рішення, від тої 

величини, виходячи з якої здійснюється вибір управлінського рішення. Оцінювана величина 

ризику повинна відповідати критеріям визнання для цілей бухгалтерського облік, зокрема, 

ризик можна ідентифікувати і виміряти, його поява приведе до зменшення фінансового 

результату в майбутньому, а його не відображення може вплинути на прийняття рішення. 

Для того щоб запобігти негативним наслідкам, використовують різні варіанти управ-

ління ризиками. Результатом об’єднання управлінських підходів та бухгалтерського обліку 

може стати розробка оптимального алгоритму управління ризиками, який, в свою чергу, буде 

для суб’єктів господарювання дієвим інструментом підвищення ефективності та резуль-

тативності діяльності. 

Найбільш відомими та поширеними способами зниження ступеня ризику та нейтра-

лізації негативних наслідків ризиків є: диверсифікація; лімітування; резервування; страху-

вання; хеджування; планування і прогнозування; отримання додаткової інформації; вирішен-

ня конфліктів; підвищення безпеки бізнесу. 

Вибір методів управління залежить від особливостей діяльності підприємства, видів 

ризиків, а також стратегії і тактики управління ризиками суб’єкта господарювання. Всі зазна-

чені методи управління ризиками є дієвим, але мають загальний недолік  вони не пов’язані 

з бухгалтерським облік.  

Необхідність розкривати інформацію про невизначеності і відповідні ризики у фінан-

совій звітності підприємства регулюється п. 13 МСФЗ 1 “Подання фінансової звітності”, 

відповідно до якого компанія заохочуються до подання крім фінансової звітності фінансових 

оглядів керівництва, де описуються і пояснюються основні невизначеності, з якими підпри-

ємство зіштовхнулися в процесі своєї діяльності, а також розкриваються способи управління 

ризиками компанії. Незважаючи на розкриття інформації в бухгалтерській звітності про 
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існуючі ризики діяльності підприємства, це не дає всеосяжного і повного уявлення про 

ризики та методи управління ними, не розкривається інформація про наслідки даних ризиків, 

не показується їх фактичний негативний вплив на фінансовий стан підприємства і не про-

понуються варіанти мінімізації наслідки.  

Тому вважаємо, що основою для розробки оптимального алгоритму управління ризи-

ками (не тільки як управлінського механізму, але, в першу чергу, як облікового механізму 

управління ризики) повинна стати система резервування. Система резервування  це комп-

лекс створюваних на підприємстві резервів з метою мінімізувати наслідки впливу ризиків на 

фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання. 

Л. В. Гнилицька пропонує резерви поділяти на оцінюючі та прогнозні [3]. За своєю 

економічною сутністю оцінюючі резерви виступають елементом оцінки. Формування оці-

нюючих резервів можливе у випадку встановленої ймовірності недоотримання очікуваних 

економічних вигод чи можливих втрат. При створенні оцінюючих резервів інформація про 

вартість активів розкривається в фінансовій звітності за мінусом вартості створених резервів 

(наприклад резерв сумнівних боргів, який є одним із варіантів формування справедливої 

(поточної) вартості дебіторської заборгованості на дату складання звітності). 

На відміну від оцінюючих, прогнозні резерви (резерви забезпечення майбутніх витрат 

та платежів, резервний капітал) не мають прямого зв’язку з вартісною оцінкою активів та 

зобов’язань. Однак, їх формування спричиняє зміну вартості капіталу підприємства, що 

проявляється за декількома напрямами: зменшується фінансовий результат діяльності у 

звітному періоді на суму відрахувань в резерв; урівноважується вплив витрат на фінансовий 

результат діяльності при існуванні значних коливань обсягів діяльності за періодами. 

Створення зазначених резервів призводить до збільшення витрат звітного періоду чи 

зменшення нерозподіленого прибутку. Тому для їх відображення в системі бухгалтерського 

обліку необхідно виконання трьох взаємопов’язаних правил: у підприємства виникають 

суттєві зобов’язання (юридичні або ті, що витікають з практики його діяльності в результаті 

минулих подій); існує імовірність того, що врегулювання зобов’язань буде потребувати від-

току активів, що містять в собі економічні вигоди; сума зобов’язань може бути достовірно 

оцінена [3]. 

Створення резервів спричиняє пряме визнання впливу ризику, робить інформацію про 

них більш наочною та зрозумілою у використанні як внутрішніми так і зовнішніми користу-

вачами. Відтак, з позицій ризик-менеджменту найбільший інтерес представляють два аспек-

ти резервування: обґрунтованість розміру резервів; фактичне забезпечення створених резер-

вів відповідними активами. 

Оптимальний алгоритм управління ризиками суб’єкта господарювання має здійс-

нюватися за такими етапами: 1) аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, які 

можуть спричинити небезпеку виникнення ризиків; 2) ідентифікацію ризиків; 3) ранжування 

ризиків за ступенями керованості (якщо ризик керований, то необхідно переходити до етапу 

4, якщо некерований  то до етапу 9); 4) оцінка величини ризику і його негативних наслідків, 

що впливають на діяльність господарюючого суб’єкта (якісна оцінка; кількісна оцінка; 

ранжування ризиків в залежності від ймовірності їх настання; 6) відбір найбільш істотних 

ризиків на підставі професійного судження (якщо ризик суттєвий, то необхідно переходити 

до 7 етапу, якщо ризик несуттєвий  етап 9); 7) перевірка обраних ризиків на відповідність 

умовам визнання в бухгалтерському обліку (у разі відповідності переходимо до етапу 8, у 

разі невідповідності  до етапу 9; 8) створення резерву (розрахунок величини резерву відпо-

відно до закріпленого в обліковій політиці методу; відображення суми резерву на рахунках 

бухгалтерського обліку; щомісячна оцінка величини створеного резерву та її коригування за 

необхідності); 9) моніторинг даних ризиків, пошук альтернативних методів управління 

ризиками і зниження їх негативних наслідків (якщо в процесі моніторингу виявлено нову 

інформацію про конкретний вид ризику необхідно перейти до етапу 2). 
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Отже, запропонований алгоритм дозволяє одночасно відслідковувати й ідентифікувати 

ризики та коректно відображати їх в бухгалтерському обліку. Він відповідає вимозі уні-

версальності застосування, кожен етап алгоритму передбачає кілька варіантів вирішення 

питання.  
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ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЇ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

 

Рекреаційна діяльність – це один із комплексних видів життєдіяльності людини, спря-

мований на оздоровлення і задоволення духовних потреб у вільний від роботи час. Рекреа-

ційна діяльність визначається трьома чинниками: рекреаційними потребами, рекреаційними 

ресурсами і наявними грошовими ресурсами. 

Рекреація – це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх 

оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які 

розташовані поза їх постійним помешканням. 

Україна має потужний рекреаційний комплекс, утім його розвиток обмежується колом 

проблем, зокрема, вичерпністю природних ресурсів, підвищення пропускної здатності 

рекреаційного господарства, нерівномірність його використання, тобто сезонність, тощо. 

Важливими зостаєтюся питання територіальності розміщення рекреаційного господарства та 

рекреаційного природокористування, дослідженням яких займались вчені: А. І. Гакман, 

Л. С. Гринів, О. І. Гулич, Ю. О. Вєдєніна, І. В. Замула, В. С.Кравців, М. С. Мироненко, 

В. С. Преображенський, Т. Д. Скутар, І. Т. Твердохлєб. 

В умовах обмеженості природних ресурсів набуває актуальності проблема повноцін-

ного впровадження сталого розвитку. Сталий розвиток – загальна концепція стосовно необ-

хідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом ін-

тересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. 

Для рекреаційної діяльності, яка проваджується саме в умовах використання рекреа-

ційних ресурсів, концепція сталого розвитку є неодмінною умовою її повноцінного функ-

ціонування. 

Швидке піднесення технічної ходи сприяє розвитку економіки. Разом з тим, зростання 

економіки за екстенсивними напрямом супроводжується забрудненням навколишнього 

середовища, збільшенням використання природних ресурсів, їх вичерпністю. За таких обста-

вин рекреація зазнає неповторних втрат, а провадження рекреаційної діяльності – обме-

женою, що обмежує життєдіяльність людини. За таких умов, економіка має набути еколо-

гізації, та спрямована саме на концепцію сталого розвитку, для забезпечення достатку всіх 

членів суспільства, для дотримання балансу економічних, екологічних і соціальних факторів. 

У практику діяльності всіх підприємств, а найбільше тих, що функціонують на рекреаційних 

територіях, слід запроваджувати сучасні природоохоронні технології, стабілізацію спо-

живання природної сировини, скорочувати забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, вод 

тощо. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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Однак, впровадження означених напрямів потребує значних матеріальних та фінансо-

вих витрат, тому державна підтримка сталого розвитку економіки є неодмінною складовою 

всієї концепції сталого розвитку суспільства. 

Отже, серед напрямів розвитку рекреації в умовах сталого розвитку економіки є:  

- усвідомлення, що задоволення рекреаційних потреб розглядається як важлива скла-

дова відтворення життєдіяльності людини; 

- розуміння вичерпності та обмеженості природних ресурсів як для економіки, так і для 

рекреації; 

- збереження соціальної і культурної стабільності; 

- створення ефективної системи прийняття рішень в галузях економічної діяльності з 

метою їх екологізації; 

- освітні та комунікативні програми для збереження та розвитку рекреаційних 

територій  
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ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ 

 

Наявні наукові дослідження економіко-математичних теорій дозволяють описати 

майже всі фінансові та соціальні процеси, з якими стикається людство. В основі більшості 

цих теорій лежить твердження “невидимої руки ринку” А. Сміта та раціональної економіки, 

в межах якої кожний індивід буде діяти таким чином, щоб отримати найбільшу вигоду [2]. 

Однак, сучасні наукові експерименти та детальне вивчення економічної поведінки людей 

дозволяють стверджувати, що люди не завжди керуються раціональним судженням при 

прийнятті тих чи інших рішень, пов’язаних із фінансовими потоками, що надало підставу 

говорити про поведінкову економіку. 

Одним із перших на сучасному етапі, хто почав ретельно досліджувати феномен пове-

дінкової економіки є Ден Аріелі, який випустив низку праць [3; 4], що присвячені розкриттю 

того чи іншого її вектору. Автор проводить багато експериментів, результати яких дозво-

ляють виявити певні особливості людської поведінки та провести взаємозв’язок з їхнім 

кінцевим рішенням. 

Цікавим для аналізу є ефект IKEA, який виникає, коли споживачі надають непро-

порційно високу цінність речам, у створенні яких вони брали участь. Офіційні результати 

експериментів М. І. Нортона, Д. Мохона та Д. Аріелі щодо IKEA-ефекту були вперше надру-

ковані в 2011 році і продемонстрували, що самостійне складання впливає на оцінку цінності 

продукту його споживачами [1]. Результати експерименту підкреслюють той факт, що люди 

значно більше цінують продукт, у створенні якого вони брали участь на відміну від “чужого” 

продукту, який навіть може бути суттєво  кращий за їхній. 

Для того, щоб зрозуміти сутність IKEA-ефекту, слід розглянути розвиток виробництва 

харчових напівфабрикатів в історичній перспективі. Коли у 1940-х роках на американському 

ринку з’явились різноманітні суміші для “швидкої” випічки пирогів, бісквітів тощо, вони 

зайняли вагоме місце в асортименті магазинів та на кухонних поличках домогосподарок і не 

тільки. Однак не всі суміші викликали у споживачів однаковий рівень ентузіазму. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%96
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Домогосподарки були особливо стриманими щодо миттєвих сумішей для приготування 

тортів, в які потрібно було додати тільки воду, незважаючи на те, що це суттєво здешев-

лювало і пришвидшувало процес випічки. Довгий період часу ніхто не міг пояснити, чому 

жінки здійснювали купівлю готової суміші для приготування пирогів та печива і водночас 

відмовлялись від готової суміші для випічки тортів.  

Тоді, було висловлено припущення, що в сумішах для приготування тортів процес 

спрощений настільки, що жінки не відчувають у ньому своєї власної участі. Тобто, госпо-

диня не могла собі дозволити спекти торт для важливої людини зі “звичайної готової сумі-

ші”, що таким чином призводило до втрати цінності приготовленої страви. Проблема була 

вирішена пропозицією Ернест Дихтер в кінці 1940-х років, щоб дозволити жінкам самос-

тійно додавати до суміші деякі інгредієнти. Ця ідея стала популярною під назвою “теорія 

яйця”. Варто було компанії Pilsbury [4, c.138] відмовитися від включення в суміш яєчного 

порошку і надати господаркам можливість самим додавати в суміш свіжі яйця, а також 

молоко і масло, як продажі різко пішли вгору.  

У межах поведінкової економіки розглядається людина, її дії, рішення та вчинки у 

повсякденному житті, які часто при аналізі є ірраціональні. У цьому контексті висувається на 

перший план інтелектуальний капітал підприємства, розуміння механізму його взаємодії із 

зовнішнім і внутрішнім оточенням надало би можливість якомога швидше та ефективніше 

досягати поставлених стратегічних і тактичних цілей. 

Перед науковцям постає низка невирішених досі завдань, які полягають як в розкриттю 

основних мотивів і факторів впливу на прийняття економічних рішень індивідами, так і в 

формуванні обліково-аналітичної моделі для їхнього відображення, моніторингу та при 

необхідності контролю. Адже, якщо є чітке розуміння того, що насправді керує нашою 

поведінкою при прийнятті важливих і буденних рішень, ми зможемо краще контролювати 

наші фінанси, зв’язки, матеріальні ресурси, безпеку і здоров’я.  
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ПРИЗНАЧЕННЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Служба внутрішнього аудиту є важливою складовою системи управління підприємством: 

вона забезпечує підґрунтя для прийняття управлінських рішень, надаючи висновок про 

ефективність впровадження в життя підприємства ухвалених рішень. 

Досить важливим фактом є те, що, виступаючи контролюючим органом підприємства, 

служба внутрішнього аудиту може перевірятися зовнішнім аудитором. При цьому, варто вра-

хувати що завдання, які покладаються на службу внутрішнього аудиту, дуже часто вико-

нуються або ревізійними комісіями, або зовнішнім аудитором. В даному випадку спостері-

гається подвійне проведення аудиту, що супроводжується збільшенням витрат підприємства. 

Даний факт ставить під сумнів ефективність створення та утримання служби внутрішнього 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
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аудиту на окремих підприємствах, а особливо на тих, фінансова звітність яких оприлюд-

нюється, оскільки вона має бути підтверджена зовнішнім аудитором. 

В загальному розумінні внутрішній аудит можна визначити як систему методів та 

способів перевірки того, чи успішно підприємство здійснює свою діяльність в межах постав-

лених цілей. 

На думку Е. Аренса і Дж. Лоббека, внутрішній аудит повинен забезпечити адмініст-

рацію підприємства цінною інформацією для прийняття рішень, що стосуються ефективного 

функціонування їх бізнесу. Дане твердження вимагає уточнення, оскільки виникає питання 

щодо відмінності аудиту від бухгалтерського обліку, який за своєю сутністю є постачаль-

ником фінансової інформації [1, с. 11]. 

Створення служби внутрішнього аудиту є доцільним, але, на нашу думку, не для всіх 

підприємств. Найбільш недоцільним створення даної служби є для суб’єктів малого госпо-

дарювання, де власник може сам безпосередньо здійснювати контроль за діяльністю під-

приємства. Саме на таких підприємствах створення служби внутрішнього аудиту є неефек-

тивним, оскільки її утримання призведе до значних витрат. Тому найбільш важливу роль 

дана служба відіграє в акціонерних, холдингових компаніях, транснаціональних корпораціях 

та інших великих підприємствах та їх об’єднаннях. 

Значущість внутрішнього аудиту для холдингових, транснаціональних компаній визна-

чається необхідністю для керівника підприємства отримувати своєчасну і об’єктивну інфор-

мацію про діяльність філій та дочірніх компаній. Останні, у свою чергу, також отримують 

велику користь від внутрішнього аудиту [2, с. 42]. 

По-перше, відбувається ознайомлення в рамках всієї компанії з кращими практичними 

здобутками окремих підрозділів, носієм інформації про які, є служба внутрішнього аудиту. 

По-друге, внутрішній аудит сприяє глибшому розумінню у філіях і дочірніх компаніях 

політик і процедур керівника, що управляє компанією. У загальному випадку, чим більша 

компанія і чим більше у неї відособлених підрозділів, тим більше затребуваними будуть 

функції контролю. 

Внутрішньому аудиту властива також максимальна оперативність, гнучкість, спрямо-

ваність на виправлення помилок і удосконалення фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства. Робота внутрішніх аудиторів дає змогу вчасно знайти недоліки в роботі підприємств 

і вжити заходів, спрямованих на їх усунення. Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику та 

застерігає від банкрутства, використовує ноу-хау для збільшення прибутку та ефективності 

нової технології, вживає заходів, що сприяють підвищенню ефективності фінансово-госпо-

дарської діяльності підприємства. 

Створення ефективної служби внутрішнього аудиту дозволить: 

1) забезпечити ефективне функціонування та розвиток підприємства в умовах 

конкуренції; 

2) своєчасно виявити та мінімізувати комерційні, фінансові та інші ризики в управлінні 

підприємством; 

3) зберегти та ефективно використати ресурси підприємства; 

4) виявити невикористані резерви при управлінні ресурсами підприємства; 

5) сформувати адекватну систему інформаційного забезпечення всіх рівнів управління, 

яка дозволить своєчасно адаптувати функціонування підприємства до змін у зовнішньому та 

внутрішнього середовищі; 

6) знизити витрати на проведення аудиту зовнішніми аудиторами. 

Отже, ефективна служба внутрішнього аудиту може зменшити витрати компанії та 

забезпечити їй позитивний кінцевий результат. Створення саме такої служби на підприємстві 

дозволить керівнику підприємства: по-перше, налагодити ефективний контроль за його 

підрозділами; по-друге, виявити резерви і найбільш перспективні напрями розвитку вироб-

ництва; по-третє, підвищити кваліфікаційний рівень фінансово-економічних, бухгалтерських 

та інших служб підприємства. 



 

329 

 

Також на сьогоднішній день наявність ефективного внутрішнього аудиту стає не-

від’ємною складовою успішного розвитку компанії в умовах швидких змін зовнішнього 

середовища, підвищення складності процесів управління, розподілу функцій володіння та 

управління бізнесом. При цьому внутрішній аудит стає корисним в залежності від завдань, 

що будуть перед ним поставлені. 

Тому службу внутрішнього аудиту доцільно створювати на великих підприємствах, у 

корпораціях, асоціаціях, де існує великий розрив між керівниками вищої ланки управління та 

керівниками філій, дочірніх підрозділів, управлінців нижчої ланки. Створення та утримання 

служби внутрішнього аудиту на малих підприємствах може привести до значних витрат у 

порівнянні з вигодами, які можна отримати в результаті функціонування даного підрозділу. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЗА КОМІСІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ  

 

В умовах динамічних змін внутрішнього і зовнішнього середовища господарювання 

ефективність діяльності підприємств, які здійснюють комісійну торгівлю неможлива без 

належного рівня обліково-інформаційного забезпечення. Надійність облікових даних – 

запорука прийняття виважених і своєчасних рішень на всіх ієрархічних рівнях управління 

суб’єктів господарювання. Особливе значення в таких умовах відводиться управлінській 

звітності як джерелу формування повної і достовірної інформації про діяльність підпри-

ємства, яке здійснює комісійні операції (комісійну торгівлю).  

Проблеми формування управлінської звітності підприємствами різних сфер національ-

ної економіки досліджуються у працях вітчизняних науковців, серед яких на особливу увагу 

заслуговують публікації В. І. Бачинського, С. А. Кузнецової [2], П. О. Куцика [1], Р. А. Мар-

ценюка, В. В. Сопко [4], К. Є. Нагірської [3] та ін. 

Вітчизняні та іноземні вчені, які займалися дослідженням управлінської звітності, 

використовують різні терміни для управлінської звітності: “внутрішня”, “управлінська бух-

галтерська”, “внутрішньогосподарська”, “внутрішньовідомча”, “оперативна” та “управлінсь-

ка”. Так, П. О. Куцик використовує термін “внутрішньокорпоративна управлінська звіт-

ність”. На його думку “внутрішньокорпоративна управлінська звітність” – це система взає-

мопов’язаних показників, що визначають фінансові та інші (виробничі, технологічні тощо) 

результати діяльності корпоративного об’єднання в грошовому та натуральному вимірах, що 

ґрунтуються на відображенні поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської 

діяльності корпоративного об’єднання загалом і в розрізі сегментів управлінського поділу 

(види діяльності; види продуктів виробництва; підприємства, що входять до його складу; 

центри відповідальності, для потреб управління тощо) [1]. 

На думку С. А. Кузнецової “управлінська бухгалтерська звітність” – це бухгалтерська 

звітність, що містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається внут-

рішнім користувачам у процесі управління підприємством [2]. 

Нагірська К. Є. вважає, що управлінська звітність – це результат збору, ідентифікації, 

реєстрації, узагальнення та систематизації фінансової та нефінансової інформації у вигляді 
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сукупності внутрішніх документів (звітів) для заінтересованих користувачів із метою оцінки, 

аналізу, контролю та планування діяльності підприємства та його структурних підрозділів 

[3]. 

Сьогодні вчені виділили низку спільних поглядів щодо призначення управлінської звіт-

ності : управлінська звітність являє собою доволі гнучку систему форм інформації; управ-

лінська звітність складається за центрами відповідальності і загалом по підприємству та 

подається управлінському персоналу різних рівнів; управлінська звітність повинна відобра-

жати умови, специфіку, особливості діяльності підприємства та потреби управлінського 

персоналу; мета складання управлінської звітності – джерело інформації для контролю, ана-

лізу, бюджетування та прийняття управлінських рішень [4]. 

Серед науковців не існує єдиного прийнятного визначення на рахунок звітності для 

потреб оперативного управління підприємством, яке здійснює комісійні операції. 

Основною метою управлінської звітності на підприємствах, які здійснюють комісійні 

операції є забезпечення управлінського персоналу на всіх рівнях управління необхідною та 

корисною управлінською інформацією, необхідної для поточного керівництва, контролю, 

координації і планування господарської діяльності підприємства. Необхідність в інформації 

залежить як від рівня управління користувача, так і від специфіки діяльності господа-

рюючого суб’єкта. 

Функціональні відмінності рівнів управління обумовлює групування інформації за рів-

нями (рис. 1). Керівник будь-кого рівня управління може переглянути, як первинні докумен-

ти, так і показники, які систематизовані в управлінській бухгалтерії. 

 

 
 

Рис. 1. Формування інформації в звітності та її використання за рівнями управління 

 
До користувачів вищого рівня управління відносяться керівник підприємства, яке 

здійснює комісійні операції і окремі менеджери. Для них управлінські звіти складаються з за-

гальної інформації, яка несе в собі якісні характеристики. До основних управлінських звітів, 

які у своїй роботі використовують користувачі вищого рівня управління відносяться: накопи-

чувальна відомість обліку витрат на проведення комісійних операцій; звіт про рух коштів і 

фінансово-господарську діяльність підприємства, яке здійснює комісійні операції тощо. 
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До середнього рівня управління належать начальники відділів, менеджери, маркетологи 

і т.д. До основних управлінських звітів, які у своїй роботі використовують користувачі се-

реднього рівня управління відносяться: Відомість обліку витрат на проведення комісійних 

операцій за окремими підрозділами, Оперативний звіт про збутову діяльність підприємства, 

тощо. На нижчому рівні управління складається Тижневий звіт про проведення комісійних 

операцій тощо. 

Отже, управлінська звітність на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, по-пер-

ше, забезпечує формування прозорої і достовірної фінансової інформації, по-друге, розкри-

ває можливості стратегічного розвитку, економічного потенціалу підприємства, яке здійснює 

комісійні операції, по-третє, дозволяє вести оперативний контроль та своєчасне регулювання 

діяльності окремих підрозділів підприємства.   
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ПОРІВНЯЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА МСФЗ ТА П(С)БО 

 

В умовах економічної глобалізації, з розвитком міжнародного співробітництва все біль-

ше залучаються іноземні інвестицій в Україну. Для забезпечення високого рівня надійності, 

достовірності, зрозумілості та об’єктивності інформації про фінансовий стан підприємства 

для покупців, інвесторів та партнерів відбуваються реформи у сфері бухгалтерського обліку. 

Для виконання поставлених завдань все більше підприємств шукають способи мінімізації 

ризиків. Одним з таких способів є створення забезпечень майбутніх витрат і платежів. 

Відповідно до Закону від 12.05.2011 р. №3332-VI “Про внесення змін до Закону України 

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначено, що фінансову звіт-

ність згідно МСФЗ складають: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також 

підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначений 

Кабінетом Міністрів України, повинні складати фінансову та консолідовану фінансову звіт-

ність за МСФЗ, а також інші підприємства самостійно приймають рішення про застосування 

МСФЗ. 

Розглянемо сутність, класифікацію та порівняльну характеристику забезпечень майбут-

ніх витрат і платежів за національними та міжнародними стандартами. Методика ведення 

бухгалтерського обліку зобов’язань в Україні визначається П(С)БО 11 “Зобов’язання”, а в 

міжнародній практиці – стандартом МСФЗ 37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та 

непередбачені активи”. При розробці П(С)БО 11 “Зобов’язання” було взято за основу МСФЗ 

37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”. Але під час 
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проведеного дослідження було виявлено, що при відображенні забезпечень майбутніх витрат 

і платежів є певні відмінності, які зумовлені політичними та економічними факторами. 

Необхідно зазначити, що облік зобов’язань регламентований не лише одним обліковим 

стандартом як у вітчизняній, так і в міжнародній практиці. Зокрема в МСБО 37 вказано, що 

“у разі, коли в іншому стандарті йдеться про конкретний тип забезпечення, умовного 

зобов’язання чи умовного активу, суб’єкт господарювання застосовує той стандарт натомість 

зазначеного МСБО” [3]. В П(С)БО 11 зазначено, що це положення (стандарт застосовується з 

урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов’язань, установлених 

іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Тому, деякі типи зобов’язань 

розглядаються також у стандартах: МСБО 1 “Подання фінансових звітів”, МСБО 10 “Не-

передбачені події і події, які склалися після дати балансу”, МСБО 12 “Податки на прибуток”, 

МСБО 17 “Оренда”, МСБО 19 “Виплати працівникам”, МСБО 32 “Фінансові інструменти: 

визнання та подання”. Аналогічна ситуація має місце і у вітчизняних П(С)БО: в Україні при 

відображенні в обліку забезпечень використовуються П(С)БО 26 “Виплати працівникам”, 

П(С)БО 14 “Оренда” та П(С)БО 17 “Податок на прибуток”. 

Згідно МСФЗ 37 та П(С)БО 11 забезпечення – це зобов’язання з невизначеною сумою 

та (або) часом погашення. Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих 

подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення  ресурсів,  що 

втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена [3,4]. 

Згідно МСФЗ 37 виділяють такі види забезпечень: забезпечення по судовим процесам; 

забезпечення під виконання наданих гарантій; забезпечення під виконання зобов’язань щодо 

навколишнього середовища; забезпечення під збитки, що виникають у результаті обтяжли-

вих контрактів; забезпечення під реструктуризацію (якщо виконано необхідні умови).  

Згідно П(С)БО 11 забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбут-

ніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпе-

чення; виконання гарантійних зобов’язань; реструктуризацію, виконання зобов’язань при 

припиненні діяльності, виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо. 

Згідно П(С)БО 11 сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за 

вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного 

зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення довгострокових зобов’язань визнаються у сумі 

їх теперішньої вартості. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у 

разі потреби, коригується (збільшується або зменшується).  

За МСФЗ 37, сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, 

необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду [3]. Найкраща 

оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання,  це сума, яку суб’єкт 

господарювання обґрунтовано сплатив би для погашення зобов’язання або передав би його 

третій стороні на кінець звітного періоду. Наближена оцінка суми, яку суб’єкт господарю-

вання обґрунтовано сплатив би, щоб погасити зобов’язання або передати його, дає найкращу 

оцінку видатків, потрібних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду. 

Таку рішення приймає управлінський персонал, а в деяких випадках залучаються незалежні 

експерти.  

Для отримання найкращої оцінки забезпечення слід враховувати ризики та невизна-

ченості, які неминуче пов’язані з багатьма подіями та обставинами. Ризик визначає непос-

тійність результату. Коригування на ступінь ризику може збільшити суму, за якою оцінюється 

зобов’язання. Необхідно обачно здійснювати судження за невизначених умов, щоб не зави-

щити дохід чи активи і не занизити витрати чи зобов’язання. Проте невизначеність не вип-

равдовує створення надмірних забезпечень або навмисного завищення зобов’язань. Наприк-

лад, якщо прогнозовані витрати особливо несприятливого результату оцінюються обачно, 

цей результат потім не розглядається навмисно як більш імовірний, ніж він реально є в цьому 

випадку. Обачність необхідна для уникнення дублювання коригувань на ризик і невизначе-

ність, яке призводить до завищення забезпечення. 

https://ligazakon.net/document/view/reg7250?ed=2002_11_25&an=103
https://ligazakon.net/document/view/reg7250?ed=2002_11_25&an=103
https://ligazakon.net/document/view/re16986?ed=2009_09_25&an=67
https://ligazakon.net/document/view/re16986?ed=2009_09_25&an=67
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Отже, бухгалтерський облік виступає надійним інструментом управління підприєм-

ницькими ризиками на підприємстві, оскільки з його допомогою можливо зменшити вплив 

наслідків прояву ризиків діяльності підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПИВА  

 

Організаційно-технологічні особливості виробництва пива впливають на організацію 

обліку витрат основної діяльності та формування виробничої собівартості. До таких особ-

ливостей відносяться: структура підприємства, структура управління, масовий характер 

виробництва, тривалість виробничого циклу, томогенний тип виробництва, неперервність 

виробничого циклу, характер сировини, що використовується тощо.  

Дослідження свідчать, що чим більше виділяється організаційно-технологічних особли-

востей виробництва пива, тим більше стає інформаційно-забезпеченою система управління.   

Серед організаційних факторів впливу на побудову обліку виробничих витрат доцільно 

виділити такі групи, як загально-організаційні та обліково-організаційні. До загально-

організаційних відносяться: види діяльності підприємства, форма спеціалізації, організаційна 

побудова, тип виробництва. До обліково-організаційних факторів відносяться: методи оцінки 

об’єктів обліку, організація внутрішньогосподарських відносин, методи формування фактич-

ної виробничої собівартості продукції, склад і структура окремих витрат калькуляційних 

статей, можливість їх аналітичного розкладання, прийнятий варіант методу обліку за ознака-

ми повноти (повних або неповних витрат). 

Доповнення та уточнення виявлених раніше в наукових дослідженнях факторів впливу 

на побудову обліку витрат ще в більшій мірі сприяє забезпеченню апарату управління пиво-

варного підприємства найбільш повною, точною, якісною та своєчасною інформацією про 

витрати виробництва. 

Досліджуючи типовий технологічний процес виробництва пива (підтверджено дослід-

женнями проведеними на 7 підприємствах), визначено послідовність основних етапів вико-

нання технологічних процесів пивоварного виробництва. Також, виділено технологічні 

переділи пивоварних підприємств, де виникає незавершене виробництво, з метою організації 

його бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.  

Такими етапами є:  

1) очищення солоду – передбачає його полірування для видалення пилу та залишків 

паростків, а також металевих домішок;  

http://global-national.in.ua/archive/5-2015/200.pdf
http://global-national.in.ua/archive/5-2015/200.pdf
http://www.minfin.gov.ua/document/92448/МСБО_37.pdf
http://www.minfin.gov.ua/document/92448/МСБО_37.pdf
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2) дроблення солоду – проводять для інтенсифікації фізичних і біохімічних процесів 

розчинення зерна при затирання, а також забезпечення фільтрування затору через шар дро-

бини; 

3) приготування сусла – включає в себе такі процеси: затирання сировини, фільтруван-

ня затору, кип’ятіння сусла з хмелем і відділення хмелевою дробини. Затирання – здійс-

нюють з метою переведення у розчинний стан максимальної кількості екстрактивних речо-

вин солоду і несоложеним матеріалів. Фільтрування затору – відділення рідкої фази (сусла) 

від твердої (дробини) з подальшим вимиванням водою екстракту, утриманого дробиною. 

Кип’ятіння сусла з хмелем – передбачає концентрування сусла до заданої масової частки 

сухих речовин у початковому суслі, переказ цінних складових речовин хмелю в розчин, 

інактивацію ферментів, коагуляцію білкових речовин і стерилізацію сусла. Для підготовки 

сусла до освітлення та охолодження його відокремлюють від хмелевою дробини, щоб вик-

лючити негативний вплив її на колір і смак пива;  

4) освітлення і охолодження сусла – проводять для виділення з нього суспензій, 

насичення киснем і зниження температури до початкової температури бродіння;  

5) головне бродіння сусла – здійснюють з метою розщеплення дріжджами основної 

кількості вуглеводів з утворенням етилового спирту, діоксиду вуглецю, побічних продуктів 

бродіння, формування оптимального складу молодого пива;  

6) доброджування молодого пива – передбачає природне насичення його діоксидом 

вуглецю у результаті зброджування кількості, що залишилася вуглеводів, утворення специ-

фічних ароматичних речовин, осадження дріжджів, суспензій, білків, поліфенольних сполук;  

7) освітлення пива – проводять для того, щоб видалити речовини, що погіршують 

прозорість і стійкість пива;  

8) розлив пива – здійснюють для отримання готового продукту у вигляді темно-

зеленого, банкового або бочкового пива.  

При приготуванні пива протікають багато фізико-хімічних, біохімічних та інших про-

цесів, що зумовлюють якісні та смакові показники готового продукту. Управління цими про-

цесами і отримання напою високої якості вимагають чіткого розуміння організаційно-техно-

логічних особливостей виробництва, що в свою чергу впливає на організацію обліку.  
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КОНЦЕПЦІЯ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ 

 

Важливе значення в сучасній аудиторській діяльності та науці про аудит має проблема 

формування концепції та структури професійного судження аудитора. З цього питання досі 

не досягнуто консенсусу між науковцями та практиками, які досліджують проблематику 

професійного судження та різноманітні аспекти його застосування при виконанні завдань з 

підготовки фінансової інформації чи наданні впевненості. 

Нашою метою є проаналізувати зміст поняття професійного судження, розкрити його 

структуру та виявити найбільш важливі змістовні елементи професійного судження в облі-

ковій та аудиторській практиці.  
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Останнім часом на питання судження в аудиті стали звертати більшу увагу, і перш за 

все, завдяки впровадженню нових, більш детальних, редакцій Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Проте сис-

темні дослідження теоретичних, організаційних і методичних аспектів застосування профе-

сійного судження загалом і судження аудитора, зокрема, в Україні майже відсутні. 

Один із дослідників даного питання П. П. Баранов запропонував розглядати професійне 

судження як одну із форм логічного мислення (рис. 1).  

 
Рис. 1. Логічне формування мислення [1] 

 

Автор в основу розробленої ним структури поклав логічну розв’язку – квантор суд-

ження. П. П. Баранов вважає, що теоретичною основою концепції професійного судження, є 

положення поведінкової економічної теорії, біхевіористської наукової школи – міждисцип-

лінарної наукової галузі, що утворилася на межі теорії аудиту з управлінськими і психо-

логічними теоріями мотивації й прийняття рішень [1]. Головні ж чинники, які впливають на 

професійне судження – це професійні компетенції аудитора, професійний скептицизм ауди-

тора, контекстні умови завдання. 

На погляд А. А. Шапошникова та Т. В. Синіциної, під професійним судженням ауди-

тора слід розуміти експертний метод оцінки у недостатньо формалізованих ситуаціях і про-

цедурах, а також вибір з наявних варіантів за відсутності очевидних аргументів для одно-

значного вибору [2]. 

Суб’єктами, які застосовують професійне судження, можуть бути не тільки серти-

фіковані аудитори, але й будь-який фахівець-практик, як це зазначено в Концептуальній 

основі завдань з надання впевненості, або інший учасник групи з виконання завдання. 

Головним предметом професійного судження в аудиті, в загальному визначенні, є:  

- прийняття умов завдання з предмету перевірки; 

- рівень суттєвості та аудиторського ризику; 

- встановлення належних критеріїв перевірки; 

- достатність та відповідність аудиторських доказів. 

На основі законів логіки (істина-неправда), П. П. Баранов розробив концептуальні мо-

делі процесу формування ендемічного і квазі-бухгалтерського професійних суджень в аудиті. 

Ним також була представлена концептуальна модель професійного судження щодо суттє-

вості, яка представляє у матричному вигляді форму і структуру судження, індикатори якості 

судження, підстави і критерії для вибору предиката судження, інформаційну базу судження. 

Але, на нашу думку, професійне судження в аудиті слід розглядати методологічно більш 

широко, ніж категорію логіки, а саме як застосування компетентнісних характеристик члена 

групи при виконанні завдання з надання впевненості. Нами виявлено, що більшість вчених 

розглядають судження як певну точку зору, суб’єктивну думку. Але переклад Міжнародних 
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стандартів аудиту трактує судження, насамперед, як процес. Саме це твердження дає нам 

підстави для глибшого методологічного дослідження даної категорії та її концептуалізації. 

Судження аудитора – це процес застосування професійних компетентнісних характе-

ристик при вирішенні завдань з аудиту в умовах невизначеності для формулювання думки 

щодо професійних питань. Це визначення дозволяє послідовно та логічно відповісти на такі 

питання:  

1. “Що таке судження?” – “Це процес” (використано психологічний підхід, а не логічне 

значення судження як просто вислів, форма мислення).  

2. “У чому полягає цей процес?” – “Це застосування професійних компетентнісних ха-

рактеристик” (професійних знань, навичок та досвіду на засадах професійного скептицизму).  

3. “В яких умовах відбувається цей процес?” – “При вирішенні завдань з аудиту в 

умовах невизначеності” (вказує на прикладний аспект судження та умови прийняття рішень 

в обставинах, де однозначно визначити порядок дій аудитора не є можливим). 

Отже, проаналізувавши низку трактувань професійного судження та його структури, 

можна зробити висновок, що його розуміння має будуватися з урахуванням як положень 

теорії аудиту, так і висновків поведінкової економічної теорії, теорії мотивації та прийняття 

рішень. Професійне судження в аудиті доцільно розглядати більш широко, ніж це прийнято, 

а саме як застосування компетентнісних характеристик члена групи при виконанні завдання 

з надання впевненості. 
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ПРОЦЕДУРИ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:  

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Інвестиційна привабливість України у світовому економічному просторі, активізація 

міжнародних інтеграційних процесів, розвиток інформаційних технологій, що їх забезпе-

чують, стали передумовами створення та функціонування корпоративних структур у вигляді 

холдингів, концернів, корпорацій тощо. Завдяки таким тенденціям в українській економіці 

все частіше з’являються інтегровані корпоративні утворення, які мають можливість активно 

розвиватися на ринку, займаючи нові сегменти. Саме тому надзвичайно актуальними вияви-

лися питання щодо розробки та впровадження ефективної методики складання консолідо-

ваної фінансової звітності для сприяння розвитку бізнесу в цілому. 

Методику формування консолідованих фінансових звітів у своїх працях розглядали 

вчені: С. Ф. Голов, С. І. Головацька, З. В. Задорожний, В. М. Костюченко, П. О. Куцик,  

Л. І. Лисенко, Н. М. Проскуріна, В. О.Шевчук, О. М. Єрмак та ін. Проте питання методики 

консолідації фінансової звітності в Україні, окремі питання процесу консолідації зали-

шаються поза увагою законодавчої бази і потребують подальших досліджень.  

Варто зазначити, що консолідація фінансової звітності – одна з найскладніших облі-

кових процедур. Процедури консолідації звітності застосовують до групи підприємств, яка 

складається з материнського та дочірніх підприємств. Тому, вбачається за необхідне уза-

гальнити та вивчити особливості спеціальних процедур формування показників консолі-

дованої фінансової звітності. 
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Мета консолідованої фінансової звітності  характеристика загального фінансового 

стану та спільного фінансового результату діяльності групи підприємств як єдиної економіч-

ної одиниці. При цьому вона також відображає всі економічні взаємозв’язки між суб’єктами 

господарювання групи та виконує функцію контролю для материнського підприємства [1]. 

Процес формування консолідованої фінансової звітності у кожній групі підприємств 

будується індивідуально і залежить від численних факторів: організаційно-правової форми, 

стандартів, що застосовуються, технічних та інших можливостей підприємств. 

Логічно, що для того, щоб коректно скласти консолідовану звітність, всі члени групи 

підприємств мають дотримуватися єдиної облікової політики. Але у НП(С)БО 2 дозволяється 

використовувати різні облікові підходи, тому про це має бути сказано у примітках до такої 

фінансової звітності [2]. 

Основні етапи формування консолідованої фінансової звітності підприємств: 

1) формування моделі звітності. Полягає в дослідженні та описі існуючих бізнес-про-

цесів, взаємодії з усіма службами підприємства, що входять до групи, аналіз основних нап-

рямів діяльності, що дозволяє визначити сегмент, до якого належить підприємство. Розробка 

форми звітності, підготовка моделі приміток до звітності згідно з обраними стандартами; 

2) підготовка інформаційних запитів. На даному етапі передбачається аналіз мінімаль-

но необхідної для трансформації звітності даних, визначення обсягу необхідної інформації, 

розробка форм інформаційних запитів; 

3) збір інформації. Відбувається збір інформаційних пакетів по кожному підприємству, 

в форматі, розробленому на другому етапі. Після чого відбувається формування інформа-

ційної бази по кожному підприємству; 

4) перевірка даних. Включає необхідність визначення контрольних точок звірки даних 

із залученням різних служб підприємства, також контролю заповнення форм запитів шляхом 

перевірки відповідності аналітичних і синтетичних показників звітності, оцінка її на внут-

рішню несуперечливість; 

5) трансформація індивідуальної звітності, отриманої від підприємств. На даному етапі 

також необхідно зробити перенос коригувань минулих років і сформувати коригування по-

точного звітного періоду, провести аналіз фінансової інформації на предмет виявлення нових 

коригувань; 

6) підготовка підсумкового варіанту консолідованої фінансової звітності. Даний етап 

передбачає підготовку підсумкового варіанту консолідованої фінансової звітності – форму-

вання повного комплекту звітності, приміток, заключний аналіз сформованої звітності, вияв-

лення та виправлення помилок; 

7) внутрішньогруповий та незалежний аудит. Внесення необхідних виправлень за зау-

важеннями аудиторів. Отримання аудиторського звіту. 

Залежно від характеру операції при інвестуванні і встановленні контролю виділяють 

два метода складання первинної консолідованої фінансової звітності: метод купівлі (прид-

бання); метод злиття (поглинання). 

Методика складання консолідованої фінансової звітності є складною, тому що при 

наступній консолідації звітності необхідно здійснювати елімінування (виключення) статей з 

метою запобігання повторного рахунку і штучного завищення величини капіталу і фінансо-

вих результатів. 

При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають елімінуванню (вик-

люченню) наступні розрахунки: заборгованість за ще не внесені в статутний капітал внески; 

аванси отриманні або видані; позики підприємств, які входять в групу; спільна дебіторська і 

кредиторська заборгованості підприємств групи; витрати і доходи майбутніх періодів; 

непередбачувані операції [3]. 

Зміни у ринковому середовищі вимагають відповідних змін у обліково-звітному забез-

печенні бізнесу. В умовах відсутності детальної нормативної бази консолідаційних процедур 

нами зроблено спробу окреслити основні практичні та теоретичні аспекти консолідації 
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фінансової звітності групи підприємств. Запропоновані етапи формування консолідованої 

фінансової звітності вітчизняних підприємств уможливлюють підготовку якісної консолідо-

ваної фінансової звітності для задоволення інформаційних потреб як внутрішніх, так і 

зовнішніх її користувачів. 
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ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ 

ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Наявність логістичних витрат на будь-якому підприємстві зумовлює необхідність 

управління такими витратами й, зокрема, реалізації функції контролю в числі інших функцій 

управління. У свою чергу, реалізація функції контролю стосовно управління логістичними 

витратами потребує використання цілісного завершеного інструментарію. Складовою такого 

інструментарію є внутрішня управлінська звітність. 

Необхідність обґрунтування наукової концепції формування внутрішньої управлінської 

звітності щодо контролю логістичних витрат зумовила потребу в дослідженні теоретичних і 

практичних аспектів, які розглядалися в економічній літературі. 

Проведені дослідження свідчать, що достатньо велика група вчених, таких як 

Н. А. Адамов, Ф. Ф. Бутинець, С. І. Головацька, Т. П. Карпова, Т. О. Коноваліхіна, Л. Г. Мед-

відь, П. О. Куцик, В. Ф. Палій, А. Д. Шеремет, дотримуються думки, що внутрішня управ-

лінська звітність – це система взаємопозв’язаних показників, які визначають фінансові та 

інші результати діяльності (виробничі, технологічні тощо) корпоративного об’єднання (під-

приємства) у грошовому та натуральному вимірниках, що базуються на відображенні поточ-

них і передбачуваних явищ (подій) господарської діяльності корпоративного об’єднання 

(підприємства) загалом та за сегментами управлінського поділу (за видами діяльності, вида-

ми готової продукції, об’єктами майнового комплексу, що входять до його складу, центрами 

відповідальності) для потреб управління. 

Своєю чергою, Н. Адамов та В. Нестеров вважають, що внутрішня звітність – це сис-

тема збору й подання в структурованому вигляді даних про різні аспекти діяльності 

організації, яка дозволяє керівництву організації аналізувати стан справ [1, 4]. 

Заслуговують на увагу погляди Є. Г. Богатової, яка зазначає, що управлінська звітність 

– це інструмент внутрішньогосподарського контролю та оцінки діяльності компанії, та 

М. В. Прімакової про те, що внутрішня звітність є не тільки джерелом інформації про об’єкт 

управління, а й інструментом ефективного контролю господарської діяльності, що має клю-

чове значення в процесі розвитку системи управління підприємством [2, 5]. 

Особливої думки дотримується Л. В. Нападовська стверджуючи, що управлінська звіт-

ність – це гнучка система форм інформації, яка складається за центрами затрат і центрами 
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відповідальності. Вона повинна відображати умови, специфіку, особливості організації 

виробництва та потреб управлінського персоналу [3]. 

Узагальнюючи думки вчених, є підстави вважати, що внутрішня управлінська звітність 

– це система збору й подання взаємопов’язаних показників у регламентованих формах звіт-

ності, які визначають результати діяльності центрів відповідальності та є інструментом внут-

рішнього контролю логістичних витрат, що забезпечує прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

Система внутрішньої звітності щодо логістичних витрат виробничих підприємств по-

винна враховувати структуру системи управління та відповідати основним принципам щодо 

її підготовки.  

На нашу думку, при формуванні управлінської звітності варто враховувати, перш за 

все, принципи організації управлінського обліку: цілісності, конфіденційності, самостійнос-

ті, обґрунтованості та достовірності, безперервності, систематизації та уніфікації, іденти-

фікації інформації, результативності, відповідальності, комплексності, взаємодії структурних 

підрозділів, економічності. 

Важливими умовами створення на підприємстві ефективної системи управлінської 

звітності про логістичні витрати є детальне вивчення завдань, які вирішують менеджери на 

різних рівнях управління для оптимізації логістичної діяльності, та виявлення їх інфор-

маційних потреб. 

Завданнями управлінської звітності щодо логістичних витрат, на нашу думку є: ін-

формаційне забезпечення контролю логістичних витрат, тобто забезпечення співставності 

звітних і бюджетних показників і методик їх розрахунків; дотримання періодичності подання 

звітних форм; оцінювання та аналіз діяльності центрів витрат через порівняння фактичних 

логістичних витрат із плановими; забезпечення виконання бюджетів логістичних витрат за 

центрами відповідальності та їх контроль; інформаційне забезпечення та обґрунтування уп-

равлінських рішень щодо оптимізації логістичних витрат, що приймаються на всіх рівнях 

управління. 

Для формування управлінської звітності з єдиними формами та інформаційною струк-

турою виділяють класифікаційні ознаки, які характеризують загальні підходи до формування 

управлінських звітів: за формою представлення (табличні, графічні, текстові й комбіновані 

звіти); за видами діяльності (звіти процесу постачання, звіти процесу виробництва, звіти про-

цесу збуту); за рівнем представлення (звіти для керівників вищого рівня, звіти для менед-

жерів структурних підрозділів, звіти для менеджерів низової ланки); за обсягом інформації 

(оперативні й підсумкові звіти); за частотою подання (поточні, зведені та комплексні звіти); 

за змістом (звіти за ключовими позиціями та аналітичні звіти); за видами прийнятих управ-

лінських рішень (для обґрунтування оперативних, тактичних та стратегічних управлінських 

рішень). 

Інформаційною базою для складання внутрішньої звітності є нормативно-довідкова та 

фактична інформація аналітичного обліку логістичних витрат. При цьому кожний документ, 

що засвідчує фактичні логістичні витрати тієї чи іншої логістичної операції або логістичного 

процесу, повинна містити необхідну інформацію для групування витрат як за об’єктами 

обліку так і за елементами витрат. Тому показники, включені до управлінської звітності, за 

якими здійснюються контроль і оцінювання діяльності, формуються на основі даних фінан-

сового та управлінського обліку. Саме оперативність, достовірність і об’єктивність даних за-

безпечують своєчасність впливу на логістичну діяльність центрів відповідальності та є ефек-

тивним важелем управління.  

Таким чином, при врахуванні визначених принципів, вимог та класифікаційних ознак 

управлінська звітність за центрами відповідальності на виробничих підприємствах стане 

ефективним інструментом системи управління логістичними витратами. Впровадження внут-

рішньої звітності щодо логістичних витрат виробничих підприємств дозволить прогнозува- 

ти результати діяльності центрів відповідальності та підприємства загалом, підвищити 
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кваліфікацію керівного складу, освоїти нову предметну сферу управління; можливість розпо-

ділити відповідальність і права на декілька рівнів управління та делегувати повноваження 

щодо прийняття управлінських рішень. 
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ВИЗНАЧАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕНСИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Детенсивна (або протоекстенсивна) економічна система – один із функціональних типів 

виробничих систем (як макро-, так і мікроекономічних), у яких блага і послуги виробляють 

шляхом непропорційно більшого нарощування витрат основних економічних ресурсів. 

Детенсивні економічні системи формуються за умов зниження продуктивності економіки і 

праці та впливу так званого закону спадної граничної віддачі, коли кожна додаткова одиниця 

економічних результатів виробництва виробляється за рахунок значно більших витрат основ-

них ресурсів виробництва. У детенсивних економічних системах коефіцієнт еластичності 

економічних результатів від економічних витрат ресурсів завжди менший за одиницю, тобто 

витратна еластичність результатів є низькою.  

У детенсивних економічних системах тотальне (загальне) перевищення обсягів сукуп-

них економічних витрат над обсягами економічних результатів виробництва породжує 

тотальний дефіцит, за якого ринкові ціни в продуктових сферах економіки відхиляються від 

рівноважних цін угору, а ціни на ресурси, навпаки, – вниз, тобто стають нижчими від кон-

курентних рівноважних. За таких економічних умов у ринковій економіці починається де-

формація системи розподілу ресурсів. У продуктових сферах економіки формується над-

лишковий (інфіцитний) розподіл ресурсів ринковою системою, а в ресурсних, навпаки, – де-

фіцитний, недостатній. За таких економічних умов і в такій економіці держава змушена 

брати на себе функції перерозподілу ресурсів із продуктових сфер економіки в ресурсні сфе-

ри, який може здійснювати по-різному: або шляхом регулювання ринкових цін, або шляхом 

дотацій, субсидіювання чи, навіть, державного фінансування ресурсної сфери економіки. 

Якщо за детенсивного економічного розвитку держава не фінансує ресурсну сферу еконо-

міки (або, в гіршому випадку, не дотує і не субсидіює), економічний спад поглиблюється і, 

рано чи пізно, переходить у гіперспад. 

Особливістю детенсивної економічної системи є і те, що в ній економічний спад супро-

воджується інфляцією. Однак на тому відрізку розвитку, на якому детенсивна економіка ще 

зростає (хоча, як правило, дуже “мляво”, не більше як на 1-2% за рік у реальних обсягах 

ВНП), інфляція ще не має галопуючого характеру, є помірною, або такою, що кваліфікується 

як передчасна. За характером вона початково виступає як інфляція витрат (інфляція пропо-

зиції) і лише згодом може перетворитися в інфляцію попиту (коли у суспільстві формується 

тотальний дефіцит товарів і послуг), а то й у монетарну інфляцію (коли окрім товарного 

дефіциту виникає і поглиблюється бюджетний дефіцит, якого позбуваються здебільшого 

емісією грошей). 

У детенсивних економічних системах специфічного характеру набуває і мікроеконо-

мічне ринкове ціноутворення. По-перше, лише в таких економічних системах (окрім екстен-

сивних) ринкові ціни є за економічною природою і за змістом затратними (гіперзатратними). 

Вони формуються не на основі граничних корисностей, як в інтенсивних економічних 
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системах, а на основі граничних витрат ресурсів. По-друге, в одних секторах детенсивних 

економічних систем формуються дефіцитні ціни (продуктовий сектор), а в інших, навпаки – 

інфіцитні. Таке відхилення ринкових цін від їх конкурентного і рівноважного рівня зумов-

лює певну деформацію як системи розподілу ресурсів, так і системи розподілу доходів. Де-

тенсивну економічну систему вважають деформованою не лише в тому випадку, коли вона 

розвивається в адміністративному середовищі, а й у тому випадку, коли вона розвивається в 

ринковому або квазіринковому середовищі. 

Для досконалих детенсивних економічних системи характерно те, що детенсивно вико-

ристовуються всі три основні ресурси (праця, матеріали, фонди або основний капітал). Від-

повідні процеси детенсифікації у цьому випадку називають всебічною детенсифікацією. За 

всебічної (досконалої, повної, завершеної) детенсифікації економічного розвитку затратна 

еластичність економічних результатів менша за одиницю для всіх трьох основних ресурсів 

виробництва. 

У недосконалих (неповних, однобічних) детенсивних економічних системах детенсив-

но використовується лише один з основних ресурсів: або праця, або матеріали, або фонди. 

Такі системи більш поширені, оскільки найчастіше жива праця використовується економно 

(адже завжди застосовуються якісь машини чи системи машин), а матеріали і фонди дуже 

часто навіть у відносно ефективних економіках можуть використовуватись і неефективно, 

неекономно. Виокремлюють три види недосконалих детенсивних економічних систем: 

трудомісткі, матеріаломісткі і фондомісткі.  

У детенсивно-екстенсивних економічних системах процеси детенсивного (тобто нееко-

номного, неефективного) використання якогось одного з факторів поєднуються з процесами 

екстенсивного (витратного) використання двох інших факторів (наприклад, детенсивно ви-

користовується праця, а екстенсивно – матеріали і фонди). Такі системи формуються тоді, 

коли суто екстенсивна виробнича система продовжує деградувати, ресурси використовують-

ся не тільки екстенсивно, деякі з них уже починають використовуватися і детенсивно. В 

такому напрямі, на жаль, еволюціонувала національна мікроекономічна система України; із 

суто екстенсивної в 1960-1985 рр. (у доперебудовний період) в перші роки ринкового рефор-

мування економіки (1990-2000) вона поступово перетворювалася в детенсивно-екстенсивну 

чи, точніше, в екстенсивно-детенсивну (еволюціонувала від екстенсивної до детенсивної).  

У підсумку зазначимо, що за суттю детенсивні економічні системи – це системи, в яких 

блага виробляються за непропорційно більшого нарощування витрат, а так звана витратна 

еластичність результатів менша за одиницю. Детенсивний економічний розвиток супровод-

жується формуванням тотального дефіциту в продуктовій сфері економіки, внаслідок чого 

ціни відхиляються від рівноважних цін вгору. У ресурсних сферах економіки, навпаки, 

формується інфіцит ресурсів, а ціни на ресурси опускаються нижче рівноважних, що формує 

розподіл як ресурсів, так і доходів у національній мікроекономічній економіці. 

 

 

Башнянин Г. І. 

д.е.н., професор, 

Сухий О. О. 

к.е.н., доцент 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

 

Соціальна оцінка – це параметр, який указує на те, якою мірою система економічного 

класу чи її інгредієнт впливає на соціальну сферу господарки, на матеріально-соціальний 

розвиток основних суб’єктів економіки. Cоціальна оцінка формується двома основними ме-

тодами: по-перше, ринковим, за якого соціальна оцінка – це частина ринкової ціни; по-друге, 
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позаринковим, чи розрахунковим, за якого соціальна оцінка визначається за певними прин-

ципами чи технологіями.  

За своєю природою соціальна оцінка – це форма (грошова чи негрошова) соціального 

ефекту. Однак останній виступає лише як основний фактор її формування. Окрім ефектного 

фактора на рівень соціальної оцінки впливають так звані не-ефектні фактори, до яких нале-

жать витрати ресурсів, економічний ефект і духовний ефект. У системі суспільних оцінок 

соціальна оцінка посідає особливе проміжне місце: з одного боку, вона є вищою стосовно 

економічної оцінки, а, з іншого, – нижчою, але вже стосовно такої надвисокої оцінки, як ду-

ховна оцінка. Якщо елементарною оцінкою вважати економічну оцінку, то соціальну оцінку 

можна визначити як вищу, а духовну – як надвисоку.  

Соціальна оцінка визначається за різними технологіями. По-перше, за наделементар-

ною технологією, за якої за основу її формування беруть економічні витрати. За такого виз-

начення вона збігається за обсягом з елементарною економічною ознакою. По-друге, за еле-

ментарною технологією, коли за основу її формування беруть економічний ефект. Така со-

ціальна оцінка ототожнюється з вищою, чи реальною, економічною оцінкою. По-третє, за 

квазіелементарною технологією, коли при її визначенні, окрім витрат і економічного ефекту, 

враховують і соціальний ефект. Таким способом сформована соціальна оцінка є найточні-

шою. По-четверте, за високою технологією, за якою в процесі формування соціальної оцінки 

враховується не лише соціальний, а й духовний ефект. В останньому випадку соціальна оцін-

ка завищується.  

За умов слабо соціалізованої, слабо інтенсифікованої, слабо-інтелектуалізованої еконо-

міки, якою і є сучасна українська економіка, у метрологічних процедурах визначення со-

ціальних оцінок переважають елементарні і квазіелементарні технології, і в дуже рідких ви-

падках застосовуються високі і гіпервисокі технології.  

Вихідною і центральною проблемою становлення і розвитку соціальної аксіології є 

проблема природи соціальних оцінок, Більшість сучасних економістів вважає, що соціальна 

оцінка – це форма відображення соціальної цінності благ і послуг (чи інших елементів еконо-

мічної системи). Вважається, що більшою соціальною значущістю і більшою соціальною 

оцінкою володіють ті блага і послуги, які більшою мірою впливають на результативність 

функціонування соціальної сфери суспільства. Останній параметр (результативність функ-

ціонування соціальної сфери суспільства) прийнято відображати через так званий соціальний 

ефект. Соціальний ефект (а заодно і соціальну оцінку) не завжди можна відобразити через 

грошову форму. На відміну від ефекту економічного, він може проявлятися через негрошові 

параметри (експертні оцінки, певну суму балів, вербальну характеристику тощо). Точніше, 

він здебільшого набуває негрошових форм і лише в деяких випадках і лише певною своєю 

частиною може збігатися з економічним ефектом і набувати грошової форми. Ця обставина 

ускладнює кількісне визначення соціальних оцінок, однак не робить його неможливим.  

У процесі кількісного визначення соціальних оцінок практика соціального оцінювання 

орієнтується на соціальні ефекти. Вважається, що більшої соціальної оцінки заслуговують 

блага і послуги, соціальний ефект (загальний, середній чи граничний) від використання яких 

більший. Соціальний ефект (загального, середнього чи граничного порядку) є основною де-

термінантою формування соціальних оцінок, він формує їх початковий рівень. Крім соціаль-

ного ефекту на соціальну оцінку впливає низка інших факторів, які прийнято узагальнено 

позначати як не-ефектні (тобто такі, що не мають безпосереднього відношення до ефекту 

соціального порядку) фактори, чи детермінанти. Вони своїм сукупним впливом змінюють у 

той чи більший бік початково сформовану соціальну оцінку (залежно від характеру їх впли-

ву: позитивного чи негативного) і зміщують криву соціальних оцінок догори чи вниз. 

До неефектних факторів впливу на формування і зміну соціальних оцінок належать еко-

номічний ефект, економічні витрати ресурсів, духовний ефект та ін. Вважається, що со-

ціальна оцінка є практичним і логічним продуктом розвитку економічної оцінки. Остання, 

своєю чергою, слугує передумовою (основою, базою) формування соціальних оцінок. Вони 
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співвідносяться як нижча і вища форми соціального (суспільного в широкому значенні) 

вимірювання. Соціальна оцінка інтегрує в собі оцінку економічного порядку, містить її як 

свій частковий (окремий) варіант і складову. Саме цим зумовлюються кількісне співвід-

ношення між ними і можливість операційного переходу від однієї до іншої. Параметром 

такого переходу між ними також слугує граничний соціальний ефект. Оцінки соціального й 

економічного порядку співвідносяться так, як співвідносяться відповідні ефекти – соціальний 

і економічний. 

За певних суспільних і суспільно-економічних умов соціальні оцінки можуть форму-

ватися як за складнішою, так і за простішою технологією. В окремих випадках, а саме за 

умов слабо соціалізованої економічної системи, тобто системи, соціальна орієнтація розвит-

ку і функціонування якої виражена недостатньо, практика використовує так звані елемен-

тарні і квазіеле-ментарні технології соціального оцінювання і визначення соціальних оцінок. 

Вони базуються на ідеї про те, що більшу соціальну значущість мають ті блага і послуги, 

виробництво яких пов’язано з більшими економічними витратами виробництва або з біль-

шою економічною ефективністю.  

Елементарні і квазіелементарні методи і прийоми визначення соціальної оцінки 

базуються на ідеї про те, що соціальна значущість благ і послуг може бути визначена за тією 

ж схемою, що й їх економічна значущість, тобто вони розглядаються як тотожні. Такий під-

хід явно спрощує соціальні оцінки, зводить їх до оцінок економічного порядку без будь-

якого залишку. Однак у слабо соціалізованих економічних системах він є допустимим, ос-

кільки, по-перше, спрощує процедуру визначення соціальних оцінок (економічні витрати 

ресурсів і економічний ефект піддаються точнішому емпіричному визначенню, ніж, скажімо, 

ефект соціального порядку); по-друге, ступінь спотворення результатів вимірювання все ж 

незначний, оскільки в зазначених суспільних умовах економічні і соціальні оцінки справді 

дуже близькі як за значенням, так і за структурою.  

У сильно інтелектуалізованих економічних системах процедури соціального оцінюван-

ня можуть здійснюватися і за гіпервисокою технологією, яка базується на ідеї про те, що 

більшу соціальну значущість повинні мати (і реально мають) ті блага і послуги, викорис-

тання (споживання) яких супроводжується більшим духовним ефектом. У цьому випадку со-

ціальна значущість благ і послуг визначається за схемою визначення їх духовної значущості, 

а соціальна оцінка ототожнюється з духовною.  

Елементарні, квазіелементарні і гіпервисокі технології визначення соціальних оцінок 

значною мірою неточні. Одні відверто спрощують структуру і загальну величину соціальної 

оцінки, а другі, навпаки, надто її ускладнюють, зображають у підсумку складнішою, ніж 

вона є насправді. Точнішим є теоретичне уявлення про те, що економічні, соціальні і духовні 

оцінки співвідносяться як елементарний, високий і гіпервисокий методи суспільно-економіч-

ного вимірювання, а за структурою вони співвідносяться як проста, складна і гіперскладна 

суспільні оцінки. Гіперскладною є сама духовна оцінка, вона інтегрує в собі як економічну, 

так і соціальну оцінки як свої органічні складові. В міру становлення постіндруального 

суспільства значення і роль соціальних та соціально-духовних оцінок тільки зростатиме. 
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МАКРОПАТЕРНАЛЬНІ ТРІАДИ НООЕКОНОМІКИ 

 

Процеси кристалізації патернальних проектів влади до рівня гомеостатичної моделі, 

яка самовідтворюється через посередництво екстрактивних інститутів в умовах зовнішніх 

викликів і загроз, як і у випадку мікрорівня патернальних бізнес-тріад, являють собою 

тріалектичний дискрет: організаційний патерн “знання” → патерн-підсилювач “сила” → 

гомеостатичний патерн “багатство”. Організаційний патерн “знання” передбачає творення 

міфу про історично зумовлену та споконвічно законну претензію тієї чи іншої еліти на владу 

у даній країні на основі так званої “винайденої традиції”. І хоча “винайдена традиція” 

“освячує” псевдодійсність, проте, як міф, вона легітимізує як “священний початок” такий 

історичний проміжок часу, який наділений структуротворчою потенціальністю упорядку-

вання теперішнього і майбутнього (його можна визначити як історичний капітал). Це формує 

підвалини цінності екстрактивної влади, а отже, підвищує ставки у боротьбі за неї. Полюс 

“сила” активізується як добір найсильнішого серед сильних у війні всіх проти всіх за владу: 

так здійснюється другий етап (після “винайдення традиції”) кристалізації екстрактивно-

інституціональних патернів влади. Шляхом перманентних революцій владою оволодіває те 

угруповання, для якого ціна можливих втрат у співвідношенні до рівня дивідендів та ренти 

від опанованої екстракції якнайдовший час зможе бути нижчою, ніж середні витрати інших 

конкуруючих угруповань. І, як наслідок, реалізується гомеостатичний патерн “багатство”, 

самовідтворення якого відбувається через контур “залізного закону олігархії”. Суть цього 

закону у наступному: провладне угруповання, що перемогло і утвердилося у конкурентній 

боротьбі, вибудовує такі екстрактивні інститути вилучення вартості і доходів, які б забез-

печували самовідтворення існуючої системи влади за будь-яких ротацій провладно-опози-

ційних еліт; хто б у підсумку з-поміж конкуруючих еліт не прийшов до влади, існуюча сис-

тема політичних та економічних відносин залишатиметься сама собою, без сутнісних зру-

шень у її структурі та цілях.  

Має місце одна особливість дії “залізного закону олігархії”: оскільки у структурі патер-

нальних конфігурацій організаційний та гомеостатичний патерни взаємозамінні, то в умовах 

набуття системою стану рівноваги гомеостатичний патерн набуває статусу організаційного, а 

екс-організаційний у статусі опозиційної сили мав би запропонувати альтернативний 

парадигмальний проект розвитку суспільства, у якому були б викладені рішення розв’язання 

існуючих економічних проблем, передусім – спосіб заміщення екстрактивних інститутів 

інклюзивними для активізації синергічної дії та кіл збільшуваної прибутковості більшості 

членів суспільства, а не лише касти обраних при владі. І такі ідеї дійсно виголошуються: 

постулюється ідея свободи, необхідності реформ, якісних трансформацій патернів та лігатур, 

зміна способів економічного мислення та характеру виробничих відносин тощо. Але коли 

опозиція оволодіває політичною владою, її ідеологічні імперативи залишаються порожніми 

обіцянками. Політики не хочуть реалізовувати альтернативні проекти якісних трансформацій 

системи, бо, будучи інтегрованими у її екстрактивну структуру, першими ж і постраждають 

від реформ. Тому в умовах політичних ротацій еліт в режимі “залізного закону олігархії” 

кожна патернальна тріада відтворення влади (сила – багатство – знання) являє собою симу-

лякр. Для реальної, а не декларативної зміни системи, яка потрапила в ентропійні лещата 

“залізного закону олігархії”, потрібна зовнішня сила. 

Особливість симулякра в тому, що він імітує, а не реально знімає суперечність між 

буттям і небуттям, і тому, як патернальний проект, завжди відтворюється у патернальних 
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практиках завдяки цілеспрямованим потокам асиметричної інформації. Симулякр дозволяє 

досягти успіху лише ціною брехні та експлуатації. Форми екстракції на основі “залізного 

закону олігархії” реалізуються шляхом застосування наступних патернальних проектів: 

“ресурсного прокляття”, “пастки бідності”, “загадки капіталу”, “глухого кута”, “Малтусового 

кумівства”, “вбивства переможця” та ін. Коротко розглянемо кожну модель і з’ясуємо їх 

онтологічну природу.  

Економічна модель “ресурсного прокляття” має місце в умовах асиметричного процесу 

взаємодії тріад-полюсів влади економічно розвинутих та економічно стагнаційних країн. Цю 

модель образно можна охарактеризувати як “багаті країни з бідним народом” (зрозуміло, що 

заможною у таких країнах є лише провладна еліта, яка має у приватній власності природні 

ресурси та контролює, регулює та привласнює ренту і квазіренту від їх експорту). Чому дана 

економічна модель ентропійна? По-перше, на відміну від інших джерел багатства, природні 

ресурси не треба виробляти. І хоча вони невідновлювальні, вони дають економічну ренту, де 

вартість ресурсу завжди вища, ніж витрати його добування, а тому, по-друге, провладна еліта 

не зацікавлена нести витрати на виробництво і впровадження інноваційних технологій. По-

третє, галузева структура такої економіки представлена добувними галузями як основопо-

ложними, а тому, сукупний попит на місцеву робочу силу обмежений тільки цими галузями, 

що є вкрай негативно, бо, з одного боку, підтримує монопольно низькі ціни на працю, а 

отже, – злиденне існування народу, а з іншого – існує постійно високе безробіття, бо екс-

портно орієнтовані ресурсно-добувні галузі не стимулюють синергічних кіл збільшуваної 

прибутковості у суміжних галузях національної економіки, бо не являють собою замкнутий 

виробничий цикл кінцевого національного продукту, призначеного для задоволення спо-

живчих потреб власного народу на внутрішньому ринку. По-четверте, збільшення грошових 

надходжень від експорту природних ресурсів призводить до підвищення реального об-

мінного курсу національної валюти, а отже, утруднює експорт вітчизняної готової продукції, 

робить її неконкурентоздатною на міжнародному і власному ринку та призводить до витіс-

нення товарів вітчизняного виробництва імпортними аналогами, що доводить до банкрутства 

місцеве підприємництво. І ще: добувна специфікація унеможливлює диверсифікацію та 

спеціалізацію національного виробництва і робить економіку вкрай вразливою перед зміна-

ми міжнародної ринкової кон’юнктури, передусім – фінансовими спекуляціями та обвалами 

на світових фондових біржах. По-п’яте, експортуючи сировину, країна не збагачується, а 

лише змінює склад своїх базисних активів, конвертуючи невідновлюване природне багатство 

у майнові статки можновладців і поглиблюючи таким чином майнову нерівність між класами 

у суспільстві. Навпаки, країна зубожіє, бо споживання доходу від продажу на експорт 

природних ресурсів – це споживання капіталу, а не власне доходу від втіленої у кінцеві про-

дукти національного виробництва вартості праці народу. По-шосте, така економіка прире-

чена на бідність, бо відсутність з боку бізнес-еліт попиту на інновації унеможливлює інвес-

тиції у людський, зокрема, інноваційно-інтелектуальний капітал нації, цілеспрямовано прог-

рамуючи злидні як умову безконтрольного та безмежного збагачення можновладців. По-

сьоме, ресурсно-добувні мультикорпорації, як статтю мінімізації витрат, практикують підкуп 

і хабарі відповідальним чиновникам, а не сплачують податки у держбюджет, і тим сти-

мулюють поширення корупції і хабарництва у державі, а отже – підвищують цінність влади 

як активу, що екстрактивно забезпечує квазіренту та мотиваційну важливість боротьби за 

“м’яке крісло”, утримання при владі за будь-яку ціну. Парадокс “ресурсного прокляття” 

(багатої еліти і бідного народу у природно багатій країні) – це типовий приклад дії ентро-

пійного контуру посилювального зворотного зв’язку самовідтворення соціально-економічної 

системи, у якій влада і народ виступають антагоністами. 

Економічна модель “пастки бідності” тісно корелює із “ресурсним прокляттям”, оскіль-

ки бідність – це завжди результат такого політичного вибору, що веде до зубожіння одних та 

збагачення інших. А в сучасних умовах бідність – це наслідок цілеспрямованої політики 

еліти держави, це явище рукотворне, а не природне. Суть “пастки бідності” в тому, що 
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частка капіталу, яка припадає на кожну людину в державі, скорочується від покоління до 

покоління. Запаси капіталу в економіці зростають за рахунок заощаджень домогосподарств 

та державних інвестицій. Капітал країни зростає коли сімейні заощадження через посеред-

ництво фінансових установ, наприклад банків, вкладаються або в бізнес, або безпосередньо у 

сімейне господарство, або в цінні папери. Держава з доходів збирає податки, фінансуючи 

інвестиції, передусім у суспільний сектор національної економіки. Капітал зростає тоді, коли 

зростання доходів, заощаджень та державних інвестицій випереджує амортизацію основного 

капіталу та приріст населення. “Пастка бідності” – це порочне коло самовідтворення злиднів, 

що ґрунтується на зниженні доходів домогосподарств, нульових заощадженнях та відсут-

ності державних інвестицій через корупцію в управлінні. Закордонні фінансові позики теж 

розкрадаються політичною елітою, заганяючи країну у боргову кабалу і прирікаючи на 

злидні майбутні покоління. Як порочне коло, тобто патерн відтворення, “пастка бідності” ха-

рактеризується відсутністю семи основних видів капіталу: людського капіталу (здоров’я, 

харчування, освіта); капіталу підприємств (верстати, устаткування, транспорт); інфра-

структури (дороги, електрика, водопостачання і каналізація, аеродроми і морські порти, теле-

комунаційні системи тощо); природного капіталу (орні землі, водні ресурси, біорозмаїття 

екосистем тощо); інституціонального капіталу (суди, державні послуги, захист приватної 

власності, захист правопорядку та умов праці, умов підприємництва та інновацій); інтелек-

туального капіталу (ноу-хау, патенти, ліцензії, науково-дослідні осередки, освіта, гранти 

тощо); соціального капіталу (довіра між людьми, довіра до державних інституцій та бан-

ківсько-кредитних установ, а також такий рівень свідомості, який дозволяє людям об’єдну-

ватися по горизонталі, творити спілки, кооперації, генерувати патерни інклюзивності для 

спільного осягнення єдиної мети, яка включає мету кожного). І саме відсутність цього останньо-

го сьомого різновиду капіталу породжує деструктивне явище, відоме як “загадка капіталу”. 

Суть “загадки капіталу” можна сформулювати так: правовий апартеїд між упривілейо-

ваними та упослідженими, коли офіційне законодавство не відповідає позалегальним кон-

венціям, а майнові права гарантовані не законом, а політичними інтригами еліт. Співжиття 

людей не може протікати в умовах хаосу, тому вони завжди започатковують формально 

легальні інституції для реалізації суспільних угод. Приватна власність на майно – це такий 

наратив свідомості, який толерує право власності іншого в умовах гарантії права майна 

власного. Таким чином, власність – це юридичне вираження економічно важливого консен-

сусу щодо активів, втілення їх у правовому документі-репрезентації, з якого, власне, і 

народжується капітал.  

Капітал бере початок у людській свідомості як спосіб використання активів: чим вони 

можуть бути в акті самозростання, примноження добробуту через застосування “нових 

комбінацій”. Але є одна умова: капітал потребує процесу, що виражає економічний потен-

ціал активу у формі, яку можна використати для додаткового виробництва. “Загадка капіта-

лу” полягає у відсутності репрезентаційних систем для широкого загалу. Нагромаджений в 

активах потенціал не може бути легально застосований як капітал через відсутність інклю-

зивних інститутів, через відсутність практики економічної свободи та толерованої підпри-

ємницької ініціативи, через відсутність конверсії трансформації незримого (економічний 

потенціал нерухомості) на зриме (капітал). Пануючі екстрактивні інститути створюють 

“вікна легальних можливостей” матеріального збагачення лише для обраних, заганяючи усіх 

інших у позалегальний (тіньовий та кримінальний) сектор економіки, де існує можливість 

перетворювати працею ресурси у продукти, але нема можливості шляхом перетворення 

власних майнових активів у капітал примножувати добробут для всіх. Основна проблема 

“загадки капіталу”, на відміну від моделі “пастки бідності”, полягає в тому, що у першому 

випадку люди не цілковиті злидарі, а володіють майном, зокрема нерухомістю, але не мо-

жуть законно з майна видобувати капітал, наприклад, використовувати його як заставу під 

кредит, вжити як інновацію. Не будучи юридичними особами, тіньові підприємці не можуть 

залучати інвестиції через продаж частки у прибутках: люди мають нерухомість, але без 
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титулів власності; мають активи без документів; підприємства без статутів; волю до дії без 

спонукальної свободи. У багатьох країнах загальна вартість позалегальної нерухомості 

перевищує рахунки і депозити у комерційних банках, вартість компаній, зареєстрованих на 

місцевих біржах, прямі іноземні інвестиції та вартість приватизованих і запланованих до 

приватизації підприємств. Але існує проблема з позалегальними суспільними угодами, які, 

через відсутність репрезентативних систем власності, неліквідні поза межами гетто тіньового 

та кримінального секторів економіки. Держава не може (або не хоче) забезпечувати реєст-

рацію майнових прав та механізми їх гарантій, правила укладання угод, стимули дотримання 

домовленостей, публічності бізнес-угод та поваги до закону. Тобто, держава виступає 

найбільшим ворогом свободи.  
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НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
В умовах реалізації стратегії реформ в сучасній України надзвичайно актуальним є 

формування інноваційної моделі економіки, яка б врахувала національні традиції менедж-

менту. Прикладом формування національного інноваційного менеджменту в аграрній сфері 

стала діяльність Товариства “Сільський Господар”. У листопаді 1929 р. був змінений статут 

Товариства. Головним організатором була дирекція, що безпосередньо здійснювала ме-

неджмент передусім агрономічної роботи в українському аграрному середовищі. Органі-

заційні зміни та інноваційні підходи до менеджменту одразу позначилися на кількісному та 

якісному зрості “Сільського Господаря”. Товариство стало єдиною українською громадсь-

кою хліборобською асоціацією, яка займалася організаційним, технічно-технологічним 

удосконаленням селянського господарства, використовуючи форми і методи громадської 

агрономії. Директор Товариства “Сільський Господар” Євген Храпливий наукову діяльність 

розглядав через призму практичного застосування її результатів. Це підтверджують численні 

публікації вченого, де у популярній формі селяни отримували змістовну інформацію про 

нові технології, технічні засоби, організаційні форми, що дозволяло швидко впроваджувати 

їх в господарську практику. Творення кооперативних млинів і м’ясарень, співробітництво 

кооперацій з органами місцевого самоврядування, осередків вивчення сільського госпо-

дарства і сільськогосподарської кооперації, збільшення громадського бюджету і проведення 

кампаній проти боргів, залучення молоді до кооперації – проблеми, що їх обговорював  

Є. Храпливий у своїх публікаціях.  
В основу господарського поступу творець національного аграрного менеджменту 

ставить інновації. В його концепції модерна європейська аграрна освіта та новітні методи 

організації української аграрної справи становили стрижень інноваційних підходів. Є. Храп-

ливий наголошував, що хліборобське знання і оборона хліборобських інтересів – це два 

головні та найважливіші завдання організації “Сільський Господар”. Саме тому праця 

“Сільського Господаря” є підвалиною і основою для сільського господарювання кооперації. 

Кооперація потребує добрих продуктів із сільського господарства, які можна виробити на 

основі хліборобської науки і знання самих господарів. Це найважливіша, на думку менед-

жера-інноватора, засада, бо можна скільки завгодно скаржитися на малі ринкові можливості, 

на експансію іноземних виробів, але якщо докорінно не поліпшити технологію й організацію 

сільського господарства, то селянству буде неможливо вибратися з біди [1, с.19].  Дешевість 

і якість сільськогосподарської продукції, всеохопна ощадність праці, грошей, майна, часу – 

це найкращі аргументи на користь національного сільськогосподарського виробника. У 

розв’язанні цих проблем Є. Храпливий велику роль відводив спільним діям кооперації і 
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Товариства “Сільський Господар”, посилався на тривалий досвід їх співробітництва. Цей 

досвід не втратив свого значення на сучасному етапі розвитку сільського господарства.   

В аграрному менеджменті Є.Храпливого одне з чільних місць посідало фахове 

планування агрономічної роботи. За його ініціативою при Товаристві “Сільський Господар” 

було створено Головну Організаційну Секцію,  що ставила за мету розбудову агрономічної 

праці в краю з перспективою поширення її не тільки  у царині сільськогосподарської коопе-

рації, але й у всіх відповідних сферах українського економічного життя. Для цього Секція 

створювала свої відділення при філіях “Сільського Господаря”, що в сукупності повинно 

було сприяти плановій роботі Товариства на всіх теренах його впливу. Є. Храпливий вважав, 

що завдяки створенню Головної Організаційної Секції вдалося об’єднати зусилля усіх 

центральних установ, спрямувати їх на шлях активної господарської і культурної діяльності. 

До неї були залучені українські банки, просвітні установи тощо [2]. 

Позитивною прикметою своєрідного українського хліборобського менеджменту, який 

формував Є. Храпливий, було намагання охопити його вертикальні й горизонтальні системи. 

Співпраця “Сільського Господаря” розглядалася не тільки на рівні центральних установ, але 

й повітових установ і філій, їх низових ланок і гуртків. Це давало змогу вести роботу 

об’єднаними силами, враховувати місцеві особливості не тільки на рівні повіту, але й окре-

мого села. Інноваційні підходи Є. Храпливого, як теоретика та практика модерного хлібо-

робства та одного із творців національного хліборобського менеджменту, вперше окреслив 

відомий український вчений Степан Злупко у своїй монографії “На чатах рідної землі”[3]. 

У монографії “За хліборобську справу”, яка була фактично підручником для аграрних 

менеджерів, Є. Храпливий окреслив особливості менеджменту в усіх сферах господарювання 

на селі. У своїх задумах учений не відривав економіку від освіти і культури, виходив з їх 

органічної єдності та генетично-еволюційної поступовості. Є. Храпливий завжди мав на 

увазі конкретного господаря з його позитивами і негативами, але трактував поступ господаря 

у контексті збагачення і зростання добробуту українського народу в цілому. 
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ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

Ключовим і одночасно проблемним питанням формування дієвої стратегії розвитку 

вітчизняних підприємств в контексті пошуку ефективних моделей їх функціонування на 

тривалий період та становлення дієвої системи стратегічного управління їх конкуренто-

спроможністю, враховуючи ризики глобальних викликів світової економіки, є вибір стратегії 

загального напряму інновацій та формування збалансованого портфеля майбутніх інновацій.  

Рекомендації щодо підходів і методик найбільш придатних та ефективних для здійс-

нення вибору стратегії загального напряму інновацій та формування портфеля інновацій для 

вітчизняних підприємств ґрунтуються, насамперед, на трактуванні змісту та принципів 
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розробки інноваційної стратегії як базового логічного інструментарію сучасного менедж-

менту підприємницьких організацій.  

Стратегія виступає як системний метод управління і зокрема як системний засіб на 

кшталт плану, що визначає, задає логіку управління інвестиційними та ресурсними потоками 

на підприємстві як відкритій системі, узгоджену із його стратегічними цілями щодо методів 

ведення та розвитку бізнесу, конкуренції, позицій на ринку, напрямів та характеру розвитку 

та інших ключових, кардинальних питань його функціонування та розвитку і, таким чином, 

забезпечує координацію всіх напрямів діяльності, функцій і бізнес-процесів на підприємстві 

на довготривалий період. Відтак у підсумку стратегія має визначати взаємоузгоджені, скоор-

диновані напрями (а отже її можна розглядати власне як систему узгоджених заходів) фор-

мування ефективної моделі функціонування підприємства на усіх рівнях його управління та 

в усіх ланках формування вартості його бізнесом  на тривалу перспективу. 

Відштовхуючись від загальноприйнятих принципів проведення стратегічного позиціо-

нування та аналізу підприємства можна стверджувати, що процес вибору стратегії загаль-

ного напряму інновацій та формування портфеля інноваційних субстратегій повинен здійс-

нюватися на основі врахування: а) інноваційних можливостей підприємства; б) стратегічних 

інноваційних цілей підприємства та його основних інноваційних завдань, визначених з огля-

ду на загальну стратегію підприємства (наприклад, агресивну, наступальну чи захисну) та 

його інноваційні позиції.   

При цьому його можна здійснити за допомогою: а) двовимірної матриці моделювання 

стратегічного інноваційного простору діяльності підприємства, детермінованого такими 

параметрами як “ринкові позиції – інноваційні можливості”[1]; б)модифікованого методу 

SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) − “оцінки стратегічної позиції та напряму 

дій”, який дозволяє здійснити стратегічне позиціонування підприємства, визначити його кон-

курентний статус у бізнесі та оцінити здатність конкурувати на ринку на основі інновацій в 

тому чи іншому бізнес-процесі[2]. Метод SPACE дозволяє стратегічно оцінити конкуренто-

спроможність підприємства в межах конкретного бізнес-середовища певного типу (оціне-

ного за рівнем його інноваційної привабливості та стабільності) та визначити загальний 

тип/напрям рекомендованої для займаної позиції підприємством інноваційної стратегії роз-

витку: процесова, ринкова, продуктова чи організаційна. [3]; в) для стратегічної оцінки  

інноваційного потенціалу невеликих (малих і середніх) підприємств, які досить часто є вузь-

коспеціалізованими підприємствами, що виробляють один продукт, і, з одного боку, не 

мають потреби, а з іншого, – фінансових можливостей, застосовувати такі потужні і дорогі 

інструменти конкурентного аналізу й оцінки інноваційних можливостей та перспектив 

недоцільно. Для них, окрім методу SPACE, можна порекомендувати й такий більш простий 

інструмент аналізу і оцінки, як методику “стратегічної оцінки ефективності діяльності 

підприємства” – (СОП). Який логічно вписується в процедуру формування та вибору інно-

ваційної стратегії підприємства як унікального управлінського продукту для кожного під-

приємства, що має визначати скоординовані напрями та заходи (а точніше їх пошук) форму-

вання ефективної моделі його функціонування на довготривалу перспективу і, зокрема, в 

першу чергу, на основі інновацій. Згідно з методикою СОП стратегічну оцінку ефективності 

діяльності підприємства рекомендують здійснювати експертним методом за 4 розділами і 16 

показниками [4]. З позицій інноваційного типу розвитку бізнесу та підприємства ми дещо мо-

дифікували та розширили перелік цих показників: Розділ 1. Загальна оцінка підприємства: 

структура підприємства; корпоративна культура; стиль керівництва (на вищому рівні 

управління); стиль керівництва (на середньому і низовому рівні управління); інноваційність. 

Розділ 2. Ресурси: фінансові ресурси; технології; ноу-хау; інновації; комунікації; персонал. 

Розділ 3. Знання: фінансів; клієнтів; конкурентів; галузі та особливостей бізнесу; інновацій у 

галузі та бізнесі. Розділ 4. Використання ресурсів і знань для досягнення стратегічних цілей 

на основі інновацій: фінансова стратегія; інноваційна стратегія (як функціональна); марке-

тингова стратегія; виробнича стратегія; впровадження планів із інновацій. 
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Методика проведення оцінки така: вказані показники оцінюються експертами в балах 

(за 5- або 10-бальною шкалою). Далі визначаються середні оцінки за кожним розділом і 

середня оцінка в цілому по підприємству.  Для оцінювання кожного з 16 показників, необ-

хідно сформулювати певний перелік питань (щодо рівня інноваційності або відповідності 

вимогам, стандартам, кращій практиці (наприклад, інноваціям у галузі та світі)). Оцінка ж 

окремого показника розраховується як середньоарифметичне значення оцінок показника за 

кожним питанням. Таку оцінку варто проводити регулярно, звертаючи увагу на проблемні 

розділи і показники.  

Зазначимо, що перелік розділів та показників може видозмінюватися залежно від 

специфіки конкретного підприємства, його завдань, виробничих можливостей, прийнятої на 

підприємстві системи орієнтирів і інноваційних цінностей, специфіки галузі і бізнесу тощо.  

На основі такої оцінки можна розробити конкретні рекомендації щодо вдосконалення 

моделі функціонування підприємства, підвищення його конкурентоздатності на основі 

інновацій, а саме: зміст його інноваційної стратегії у цьому напрямку та пошуку інновацій-

них шляхів досягнення успіху в майбутньому. 

Отримані результати трактуються таким чином: а) якщо середні оцінки за розділа-

ми є високими, можна вважати, що інноваційний потенціал підприємства буде реалізовано 

повністю; б) якщо середні оцінки за розділами є низькими, це свідчить про неефективну 

модель функціонування підприємства та низький рівень його конкурентоспроможності, що 

вимагає перегляду існуючої і розробки нової, більш ефективної, інноваційної стратегії;  

в) якщо середні оцінки за розділами не дуже відрізняються між собою, це свідчить про 

збалансованість та узгодженість різних напрямів (сфер) функціонування підприємства та їх 

управлінням на підприємстві; г) якщо існують значні розриви між середніми оцінками за різ-

ними розділами, це свідчить про наявність слабких/сильних сторін у підприємства і страте-

гічних загроз/можливостей для нього (залежно від динаміки зміни оцінок). 
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РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Незаперечуючи ключову важливість інвестицій для розвитку  національної економіки 

та стимулюючої інвестиційної політики, слід зауважити, що сьогодні в світовій економіці, 

яка перенасичена вільними коштами, що можуть бути використані як нові інвестиції, 

спостерігається невпинне уповільнення темпів економічного розвитку. Тобто інвестиції 

перестали бути головним чинником економічного розвитку. Чому так відбувається? Тому що 

в економічно розвинутих країнах заходу і сходу навіть існуючі потужності не працюють на 

http://www.ingentaconnect.com/content/els/00246301;jsessionid=qt5man1q5cmd.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/els/00246301;jsessionid=qt5man1q5cmd.alice
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повну силу. Рівень завантаженості виробничих фондів, наприклад, в країнах Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – найбагатших країнах світу складає 

всього 14%. Фактично, підприємства в Америці, Європі та Японії мають достатньо ресурсів 

(сировини, кваліфікованих робітників, капіталів тощо) і можуть працювати безперервно, але 

працюють менше двох місяців на рік. І головний чинник, що гальмує нормальну роботу цих 

заводів – проблеми зі збутом своєї продукції. Вони можуть виробити сучасну продукцію, але 

не можуть її продати. Там має місце криза перевиробництва. 

Отже, сьогодні в світовому господарстві головним чинником економічного зростання 

вже не є ні великий інвестиційний потенціал (це демонструє хронічна економічна стагнація 

країн Європейського союз, сповільнення темпів розвитку американської і світової економік), 

ні багаті поклади сировинних ресурсів (прикладами можуть слугувати і ситуація, яка 

донедавна відслідковувалася в економіці Росії з великою кількістю невирішених там со-

ціально-економічних проблем при одночасному накопиченні величезного стабілізаційного 

фонду за рахунок незапланованих доходів від реалізації нафти на світовому ринку в період, 

коли ціни на нафту в декілька раз перевищували запланований їх рівень при формуванні 

дохідної частини ДБ РФ тощо, або економіка Іраку, багатого на нафту але надзвичайно 

злиденного і економічно відсталого, навіть враховуючи негативний вплив на економіку 

існування там донедавна тоталітарного авторитарного режиму С. Хусейна, військових дій та 

присутності іноземних військ в країні). 

Одночасно головним фактором (стимулом) розвитку сучасних національних економік, 

як це обґрунтував Нобелівський лауреат з економіки Дж. М. Кейнс, є сукупний суспільний 

попит, який формується поряд з інвестиціями (інвестиційним попитом) споживчим попитом, 

державними закупівлями та чистим експортом і як одним з чинників його (чистого експорту 

і, відтак, валових національних інвестицій, елементом яких і є чистий експорт) формування – 

доступ до ринків збуту [1]. Тому, до речі, держави також прагнуть експортувати свої товари 

до інших держав. Понад 100 років тому розвинені країни вирішували проблему зі збутом 

просто – товари збувалися в колоніях. Чим більше в країни-метрополії колоній і чим густіше 

вони населені – тим більший ринок збуту мала країна-метрополія. У найкращому становищі 

була Великобританія, в якої населення колоній перевищувало населення метрополії більш 

ніж у 4 рази (77% і 23% від усього населення імперії відповідно). Гірші справи були у 

Франції (54% на 46%), зовсім погані у Німеччини (16% на 84%). Експорт товарів інших 

держав до своїх колоній або заборонялося або обмежувалося великими митними бар’єрами. 

Середній рівень мита на імпортні товари у 1900 році складав 60% (сьогодні біля 6%). Це 

обумовлювало війни за переділ колоній та за пом’якшення доступу на чужі ринки, колонії 

ділили і переділювали, але загальна схема залишалася незмінною – метрополії виробляють 

продукцію та продають її в колоніях. Впродовж ХХ сторіччя ситуація змінилася. Націо-

нально-визвольна боротьба колоній, поширення профспілкового руху за збільшення зарплат 

і пенсій, запровадження кейнсіанських принципів та методів регулювання економікою зміни-

ли світову картину товарно-грошових потоків. Колишні колонії, так звані “країни третього 

світу” і по сьогодні залишаються найчисельнішою частиною людства. Але, маючи бідне 

населення, не можуть багато споживати. З іншого боку, населення багатих країн, складаючи 

меншість населення планети (біля 10%) має можливість купувати значно більше товарів. 

Відтак, протягом ХХ сторіччя основними ринками збуту стали не бідні країни, а багаті. Про 

це свідчать наступні дані: якщо у 1953 році індустріально розвинені держави направляли до 

інших багатих країн 38% свого експорту, а до бідних  62%, то у 1963 році – “році краху 

колоніальної системи”  величина потоків практично зрівнялася – 49% і 51% відповідно. На 

межі ХХ і ХХІ сторіч експорт розвинених країн до інших країн, членів ОЕСР склав більше 

95% [2]. 

Отже, як бачимо, сьогодні, основним фактором розвитку стали не інвестиційний 

потенціал, не поклади нафти, газу та інших корисних копалин і навіть, не кількість колоній 

та вихід на зовнішні ринки, тобто розміри чистого експорту. А сьогодні головним фактором 
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розвитку економіки є основний компонент сукупного суспільного попиту – розмір внут-

рішнього споживчого ринку (попиту) країни – споживчий потенціал. А визначає розмір 

внутрішнього споживчого попиту (ринку) країни маса заробітної плати. 

 Зрозуміло, що не весь дохід, зокрема його різновид у домогосподарств – зарплата (як у 

підприємств – прибуток) йде на споживання, дещо відкладається як заощадження, а нако-

пичення – це джерело інвестицій тобто, заощадження трансформуються в інвестиції через 

банківську систему і фондову біржу. Хоча переважно зарплата, тим більше в бідніших краї-

нах, країнах з перехідною економікою йде на споживання. Так само і не весь дохід (прибу-

ток) підприємств йде на інвестиції, якась частка іде і на споживання. Але переважно при-

буток реінвестується.  

Характеризують розподіл доходів на споживання і заощадження так звані показники 

статистики національних рахунків, як гранична схильність до споживання і до заощаджень 

та інші.  

В фактично середньому виходить так, що сукупне споживання країни дорівнює тій 

частці ВВП, що йде на заробітну плату. 

Політика невпинного зростання зарплат, що проводилася в розвинутих країнах отри-

мала назву “економіки споживання”. Вона мала не тільки чисто соціальні, але і потужні еко-

номічні наслідки. Постійно зростаюче споживання власних громадян перевищило спожи-

вання колоній чи просто імпортерів їх продукції і врешті-решт стало основним фактором 

зростання економіки цих країн-експортерів. Частка зарплат у структурі ВВП постійно зрос-

тала, поки не досягла рівня у 2\3 і, навіть 3\4 ВВП. Навіть у найліберальнішій країні світу – 

США – частка зарплати у структурі ВВП складає сьогодні 73,8%. 

До речі, в Україні ж у 1991 році частка зарплати у ВВП складала 59%. Частка прибутку 

– 21%. Тобто на рівні середніх показників. Нажаль при напівпорожньому, жалюгідному 

споживчому ринку такі пропорції слабко впливали на реальний рівень споживання та 

добробуту населення України [3]. 

За статистичними даними за 2014 рік частка зарплати у ВВП становила 46,3 % (а частка 

прибутку – 40,8 %) [5]. Однак при незначних обсягах самого номінального ВВП (в 2016 році 

ВВП становило 2,383 трлн. грн. у фактичних цінах та 2,034 трлн. грн. у цінах 2015 року [3]) 

це дуже мізерна величина для 42 мільйонної нації. Отже, головний ресурс зростання сучасної 

економіки – обсяг споживчого попиту в Україні – є не значним, і набагато меншим ніж це 

потрібно і ніж це повинно би було бути для забезпечення нормального розвитку економіки. 

Тим більше враховуючи той факт, що українські економіка та й усе суспільство останнє 

десятиліття не демонструє бажаного прогресу та процвітання, достатнього для повноцінної 

та рівноправної (як за стандартами життя, так і за продуктивністю праці) інтеграції в євро-

пейський економічний простір та завоювання прийнятних конкурентних позицій в глобаль-

ній економіці. І навпаки, за останні чотири роки (а 2013-2016 рр. спостерігалися негативні 

тенденції, якщо враховувати такі параметри як ВВП на душу населення, продуктивність 

праці, розміри середньої та мінімальної оплати праці, розміри інших соціальних стандартів у 

порівнянні з країнами ЄС, куди Україна має намір повноцінно інтегруватися, чи навіть з РФ 

– країною агресором, яка знаходиться під міжнародними економічними санкціями, де зараз 

ВВП на душу населення  в декілька разів вище ніж в Україні (близько 10-12 тис.$, проти 

2,115 тис.$, а виходячи з того що номінальний ВВП України за 2016 рік становив 2383 млрд 

грн. то за середньорічним обмінним курсом у 25 грн. за 1$, при чисельності населення в  

42 млн. осіб, ВВП на душу населення становив ще менше – лише 1,420тис. $. [3;4] Це під-

тверджують ключові статистичні показники, які застосовують для оцінки розвитку націо-

нальних економік із бази статистичних даних ЮНКТАД [2] та дані основних рейтингів оцін-

ки розвитку суспільства загалом та економіки зокрема, а також зміни позиції України в гло-

бальних рейтингах [6].  
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МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В КРИЗОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

В основі ефективної монетарної політики є обрання стратегії грошово-кредитного 

регулювання, реалізація якої дозволить досягнути основної мети монетарної політики – 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці. За умов превалювання кризових 

явищ в економіці України особливої гостроти набула потреба у дотриманні орієнтирів 

стратегії таргетування інфляції, суть якої полягає у встановленні допустимих меж інфляцій-

них коливань з паралельним застосуванням системи заходів для утримання темпів інфляції 

на запланованому рівні. 

Помилковою є недостатня увага до відповідної структури економіки та до забезпечення 

умов макроекономічної збалансованості при реалізації зазначеної стратегії монетарної 

політики, оскільки вони виступають підґрунтям стабільності банківської та фінансової сис-

тем, є вагомим початковим фактором успішного впровадження стратегії грошово-кредитного 

регулювання. Світовий досвід доводить, що жодна країна, що реалізовувала перехід до 

стратегії інфляційного таргетування, до початку цього переходу не запровадила в повному 

обсязі усього переліку компонентів, що позиціонуються як необхідні для ефективного пере-

ходу до нового режиму. Серед країн, що вирішили реалізувати стратегію інфляційного тарге-

тування, кращих результатів у забезпеченні передумов на момент початку переходу, 

очікувано досягли промислово розвинуті країни, порівняно з результатами  ринків країн, що 

розвиваються. Країнам, котрі прийняли рішення про реалізацію зазначеної стратегії монетар-

ної політики, на початку цього процесу були притаманні такі спільні особливості [1, с. 45]: 

слабкість або відсутність потенціалу прогнозування та відсутність моделей прогнозування; 

невисокий рівень стабільності фінансової та банківської системи, але відносно вигідні по-

зиції капіталу та відкриті валютні позиції; у більшості країн було забезпечено інституційну 

незалежність політики за рахунок відсутності фіскального домінування та запровадження не-

залежних інструментів, проте законодавча незалежність політики нерідко була обмеженою; 

дотримання на початкових етапах режиму подвійного номінального якоря; відсутність зако-

нодавчої незалежності центрального банку; неефективність трансмісійного механізму гро-

шово-кредитної політики, в якому домінував канал валютного курсу. 

Зазначені особливості мають місце в економіці України та поглиблюються проявами 

макроекономічної нестабільності та кризовими умовами функціонування. Разом з тим, досвід 

країн, котрі обрали інфляційне таргетування в якості стратегії монетарної політики, дово-

дить, що забезпечення вищезазначених передумов полегшує перехід до тагретування інфля-

ції, але їхня відсутність не створює нездоланних перешкод. Відтак, присутність більшості 
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цих передумов є свідченням реалізації ефективної монетарної політики. Звідси, процес 

їхнього запровадження фактично є шляхом підвищення ефективності забезпечення нової 

стратегії грошово-кредитної політики та засобом підвищення довіри до останньої з боку 

суспільства. Таким чином, ефективність реалізації стратегії інфляційного таргетування біль-

шою мірою залежить від послідовності, швидкості та рішучості запровадження регулятором 

її елементів, ніж від початкового стану грошово-кредитної політики та наявності необхідних 

передумов, що має особливе значення в складних умовах функціонування національної 

економіки, спричинених численними дестабілізаційними проявами внутрішнього характеру 

та суттєвими зовнішніми загрозами. 

З огляду на це, рішучість дій та послідовність кроків у реалізації стратегії монетарної 

політики може допомогти центральному банку вибудувати довіру і закріпити інфляційні 

очікування, стабілізуючи в підсумку як інфляцію, так і ділову активність. З метою ефектив-

ної реалізації обраної стратегії монетарної політики Національний банк України не повинен 

ігнорувати факт існування в державі великої кількості глибинних проблем, в першу чергу 

високої інфляції, слабкої економіки, що спричинена політичною нестабільністю. Проте На-

ціональний банк України на противагу більшості центральних банків, володіє доступом до 

результатів опитувань щодо інфляційних та курсових очікувань не лише професійних 

експертів-прогнозистів, але й домогосподарств та фірм. Це дозволяє докладніше вивчити 

очікування різних агентів української економіки щодо цільового показника інфляції. Існуючі 

опитування недосконалі, проте їх можна покращити завдяки певним змінам та доповненням, 

а це, в свою чергу, може принести значні вигоди Національному банку. З метою їхнього 

удосконалення варто доповнити опитування вимірюванням довгострокових інфляційних очі-

кувань домогосподарств і фірм та показником невизначеності прогнозів таких агентів і від-

стежувати сприйняття ними недавньої динаміки інфляції. Зазначені зміни були б дуже корис-

ними для НБУ в його зусиллях приборкання інфляційних коливань. Опитування виявили як 

певні відмінності, так і подібні риси курсових та інфляційних очікувань домогосподарств і 

фірм в Україні. 

Особливої уваги Національного банку заслуговує не очікувано сильна кореляція в часі 

між очікуваннями змін обмінного курсу та інфляційними очікуваннями, яка підтверджує тезу 

про те, що українське суспільство позиціонує обмінний курс як головний індикатор загаль-

них цінових змін в національній економіці. Цілком ймовірно, що під час реалізації обраної 

стратегії монетарної політики НБУ здійснюватиме спроби обмежити курсові коливання 

національної валюти навіть у режимі таргетування інфляції з метою уникнення надмірної 

мінливості інфляційних очікувань українських суб’єктів господарювання. Проте, як свідчить 

досвід країн, де тривалий час діє режим таргетування інфляції, триває боротьба за фіксацію 

очікувань, навіть за тих обставин, що достатньо низький рівень інфляції утримується цент-

ральними банками упродовж багатьох років. Цей досвід слід неодмінно взяти до уваги На-

ціональному банку при реалізації стратегії інфляційного таргетування, оскільки як для ком-

паній, так і для домашніх господарств обмінний курс є основним сигналом загальних ціно-

вих змін в економіці України, його різкі коливання мають відчутні негативні наслідки, що 

особливо загострюються за умов кризи. З огляду на це реалізація обраної стратегії монетар-

ної політики повинна супроводжуватись особливою увагою з боку регулятора до коливань 

обмінного курсу національної валюти з метою уникнення надмірної мінливості інфляційних 

очікувань домогосподарств і фірм в Україні. 

Основними перешкодами практичної реалізації обраної стратегії монетарної політики в 

кризовій економіці Україні є: відсутність відповідних макроекономічних передумов; тісна 

прив’язка монетарних агрегатів до зовнішнього сектора, що не дозволяє ефективно вико-

ристовувати стерилізаційні інструменти; недостатній рівень прогнозованості і керованості 

сегментів вітчизняної економіки; низький ступінь довіри населення та суб’єктів підприєм-

ницької діяльності до представників монетарної влади в Україні; недостатній рівень розвит-

ку фінансового ринку та взаємозв’язок стратегій НБУ та комерційних банків; значний рівень 
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доларизації та тінізації вітчизняної економіки; існування високого обсягу урядових запо-

зичень та перевага фіскальних чинників, що суперечить практиці інфляційного таргетування; 

та, найголовніше, – відсутність реального економічного підґрунтя для переходу до вільного 

курсоутворення. 
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СТРУКТУРА ПАТЕРНАЛЬНИХ КОНФІГУРАЦІЙ КОГНІТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

 

“Залізний закон” світу цього – це закон ентропії, невідворотності кінця індивідуального 

живого. Коли мова йде про соціальні системи, зокрема, спільноти, нації-держави, то процеси 

ентропії та негентропійні потуги життя розгортаються на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях 

у режимах динаміки тріалектичних структур. Модель відтворення у соціальній системі являє 

собою патерн, точніше, патернальну тріаду: організаційний патерн, патерн-підсилювач та 

гомеостатичний (врівноважувальний) патерн. Патерн, взагалі, – це структурна схема явища, 

яка лежить в основі його відтворюваності і забезпечує стійкість та впізнаваність. Соціальні 

процеси протікають на всіх рівнях за однаковим сценарієм: спочатку поширюється той чи 

інший інноваційний проект розвитку, позитивний досвід втілення якого через механізм 

дифузії інновації стає загальною практикою суспільних взаємин. Живі системи завжди диск-

ретні: первинний імпульс енергії певної якості життя розпорошується і на якомусь етапі його 

залишається стільки, що система змушена існувати лише в антагоністичному біполярному 

соціопросторі, коли одна частина соціуму (переважно ті, хто перебуває при владі) може жити 

лише за рахунок привласнення життєвих благ, створених працею іншої частини соціуму на 

нееквівалентній основі. Тобто, в умовах гомеостазу експлуатація стає основним способом 

суспільного існування. 

На мікрорівні ці процеси найочевидніше проявляються у сфері підприємницької 

діяльності. Мікроекономічні процеси розгортаються як взаємодія базових патернальних біз-

нес-тріад, що являють собою: в якості організаційного патерна – шумпетерівського підпри-

ємця-новатора або кастелівського хакера-техномеритократа (якщо мова йде про сучасну 

когнітивну економіку); в якості патерна-підсилювача (тобто, того, хто реалізує контур поси-

лювального зворотного зв’язку) – шумпетерівського банкіра – “ефора ринку” або кастелів-

ського венчурного капіталіста, котрі забезпечують капіталовкладення в проекти “нових 

комбінацій”, інвестиції в інновації; в якості гомеостатичного патерна, що реалізує мету даної 

синергічної дії, виступає маркетолог, який, застосовуючи відповідні маркеттехнології, забез-

печує рух вартості ринковим простором, її реалізацію (доведення до споживача) та отриман-

ня і розподіл грошових доходів для усіх учасників бізнес-тріади. Успішно реалізований інно-

ваційний бізнес-проект, винагороджений високими прибутками, стає об’єктом мавпування з 

боку інших підприємців і з часом норма прибутку у даній галузі виробництва вирівнюється і 

зникає, будучи зведена до рівня собівартості. Умовою подальшої наявності прибутку фірми 

стають або ошуканство (наприклад, ринок асиметричної інформації), або міграція капіталу у 

соціальні простори дешевих ресурсів (аутсорзинґ, офшоринґ тощо), або так звані nudging-

технології – інформаційний вплив на свідомість потенційного покупця, який чужу, нав’язану 

йому мету реалізує як власну, тобто, маркеттехнології так званої “архітектури вибору” в 
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умовах обмеженої раціональності. У цих ситуаціях креативний маркетолог (фахівець, 

здатний на адаптацію ввіреної йому системи до викликів, але не здатний до асиміляції вик-

ликів через інноваційну творчість), для подальшого забезпечення прибутковості виробницт-

ва, вдається до стратегії ринкової симулякрії. Симулякр – це ентропійний патерн сутнісно 

уніщовленого буття, коли, наприклад,  людина під впливом нав’язаних їй зовні стереотипів, 

взірців, стандартів ідентичності та інтеграції, чинить те, що не має для неї жодного значення, 

а навпаки, нівелює її особистість. І ця дегенеративна по суті модель поведінки трактується як 

чеснота, як креатив, як маркер богемності та гламуру. Симулякративний наратив вимагає 

безупинного шопінґу, життя заради споживання, а отже – забезпечення надприбутками 

виробників непотребу. 

Вихід із даної ситуації через механізм біфуркації здійснюється на мезорівні соціальної 

динаміки. На цьому рівні соціально-економічна взаємодія розгортається у тріаді патерналь-

ної конфігурації парадигми влади через полюси “сила – багатство – знання”. Влада – це, 

передусім, форма контролю над майбутнім, щоб запобігти загрозі насильства. Найефектив-

нішою є та влада, котра спонукує інших залучатися з власної волі до існуючих форм со-

ціально-економічної інтеграції. Розвиток кожної економічної системи зумовлений мірою 

комплементарної кореляції трьох джерел влади: сили, багатства і знання, де сила постає як 

закон, а капітал конвертується у знання, на основі якого можна пояснити існуючий хаос 

довколишньої дійсності як задум вищого порядку (наприклад, як намагався це зробити Адам 

Сміт на прикладі “невидимої руки” ринкової конкуренції, яка жадобу та егоїзм нуворишів 

перетворює у “добробут нації”). Таким чином, полюс “знання” у тріалектиці влади виступає 

організаційним патерном. Інноваційне знання, що виявляє можливість вищого порядку, 

виникає і оформлюється як парадигмальний проект – імпліцитний ноумен-наратив, що задає 

імпульс якісних трансформацій існуючої соціально-економічної дійсності. Цей проект онто-

логічний та апелює до першоджерела, до сутності та субстанціональної основи невідворот-

ності і доцільності пропонованих змін.  

У тріалектичній патернальній конфігурації влади полюс “багатство” являє собою ніби 

підсумок міри і якості реалізованого парадигмального проекту “знання”, підсиленого 

політичними інституціями “сили”. Тобто, багатство – це квінтесенція волі, або, як писав 

Е. Тоффлер, “дитя бажань”. Спосіб створення багатства у грошовій чи речовій формі являє 

собою систему багатства, що, як процес, протікає у часі; а це означає, що кожна економічна 

система має свій “ландшафт часу” – синхронізований континуум фіксованих співвідношень 

ключових дискретностей з метою мінімізації невизначеності, асиметрії, ризиків і загроз і т. п., 

одним словом – зниження ентропії. Але, з одного боку, ідеальна синхронізація патернів еко-

номіки, що активують волю до життя у визначених дискретностях актуалізації, у жорстко-

фіксованих інституціональних співвідношеннях перетворює систему в нееластичну, закосте-

нілу, інерційну, несприйнятливу до інновацій структуру, а з іншого боку – саме асинхро-

нізація, часова асиметрія утворює своєрідні “когнітивні лаги”, “вікон можливостей” “нових 

комбінацій”, адже імпліковане у робочий час інноваційне знання змінює економічний “ланд-

шафт часу”, де креативність екстравертних колективних команд менеджерів та інтелігі-

бельність інтровертних когнітаріїв може творити нове багатство лише в умовах емансипації 

від часового регламенту інтелектуальних рефлексій у виробничих системах (адже немож-

ливо передбачити, включити у розклад та вирахувати у грошах ту мить, коли свідомість 

когнітарія опромінить інноваційна ідея). А це поглиблює суперечність між ідеєю суспільства 

як ринку та ідеєю суспільства як мережі, між спонтанним та холотропним економічними 

порядками.  

Оскільки кожна економічна система (як і будь-яка інша жива система) рухається у 

напрямі встановлення рівноваги, то полюс “багатство” у тріаді “сила – багатство – знання” 

являє собою гомеостатичний патерн, що відповідає за збереження та відтворення даного 

типу системи загалом. І оскільки ансамбль патернальних проектів забезпечує визначеність 
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патернальних практик через господарську діяльність, то корелятором релевантності проекту 

та його практичного відтворення в економіці виступає соціальний інститут.  

У сучасній економічній теорії існує чимало визначень поняття “інститут”. Ми ж дамо 

таке: соціальний інститут – це конкретний ізолят організованої поведінки людей, що охоп-

лює локальну сукупність взірців та стандартів. Соціальні інститути виконують такі загальні 

функції: відтворення суспільства через самоідентифікацію та інтеграцію його членів; соціа-

лізацію; виробництво і розподіл благ і цінностей; збереження і відтворення соціокультур-

ного, економічного та політичного порядку. Структура кожного соціального інституту вклю-

чає: матеріальну базу (сукупність матеріально-речових засобів та ресурсів); систему санкцій 

та обмежень; систему стандартів, що встановлює визначений порядок дій, поведінкових 

актів і вчинків. Тобто, соціальні інститути покликані забезпечувати відтворення існуючого 

соціально-політичного та економічного порядку, а оскільки порядок – це спосіб застосування 

влади, то інститути, по суті, дають змогу закріплювати та відтворювати владу еліт, які їх 

створили для свого панування. Для утвердження влади необхідна централізація – симбіоз 

полюсів сили, багатства і знання, що задає параметри ідентичності, інтеграції та синергії волі 

для відтворення існуючої системи у формі державності. Здатність влади регулювати і 

керувати суспільством визначають політичні інститути, а економічні інститути визначають 

стимули створення “добробуту нації”. Спосіб застосування влади для досягнення цілей збе-

реження системи зумовлюється двома якісними категоріями політичних та економічних 

інститутів: інклюзивними та екстрактивними.  

Поява екстрактивних інститутів губиться у глибині віків. Вони еволюціонували із 

появою майнової нерівності, класової диференціації та виникненням експлуататорських за 

суттю державних утворень, і передбачають концентрацію багатства і влади в руках вузької 

еліти. Економічні та політичні екстрактивні інститути діють синергетично, будучи одне для 

одного середовищем активізації кіл посилювального зворотного зв’язку: екстрактивні полі-

тичні інститути зосереджують владу в руках вузьких еліт, а економічні дозволяють цій еліті 

перерозподіляти і привласнювати життєві блага шляхом нееквівалентного, а часто й поза-

економічного, відчуження народом результатів його праці. У підсумку екстрактивні інсти-

тути ведуть до зупинки економічного розвитку, занепаду та деградації соціальних систем. 

Усі експлуататорські за суттю відносини влади і народу випливають з природи політичної та 

економічної екстракції: провладна еліта, як вампір, існує за рахунок висмоктування життєвих 

сил народу, безмежного матеріального збагачення кількох осіб за рахунок більшості. Усі 

відомі суспільно-економічні формації (рабовласницька, феодальна, капіталістична та кому-

ністична) базувалися на екстрактивних інститутах влади, яка виступає найважливішим ре-

сурсом збагачення та відтворення. Тому перманентна боротьба за владу завжди супроводжує 

екстрактивні інституціональні політичні системи. 

Хоча екстрактивні інститути у підсумку ведуть до наростання ентропії та руйнації 

існуючого порядку, це не означає, що такі соціальні системи цілковито позбавлені інстинктів 

самозбереження через перманентні відкриття “вікон можливостей”, тобто, дозованих порцій 

інституціональної інклюзивності. Інклюзивні економічні інститути створюють стимули для 

широкого залучення суб’єктів господарювання в економічний процес. Створюються можли-

вості розвитку, впровадження інновацій та привласнення прибутків від їх застосування у 

виробництві. Суспільний добробут не повністю зосереджується в руках провладних еліт. 

Кумулятивні кола збільшуваної прибутковості, синергії капіталу, ініціативи та знання спри-

яють появі заможних верств населення поза межами провладного класу. Тобто, інклюзив-

ність обов’язково передбачає свободу у самореалізації, що потенційно несе загрозу панівним 

елітам. Тому в умовах панування екстрактивних політичних інститутів можновладці привід-

кривають люфти економічної свободи, ініціативи та мотивації для акумуляції та спрямування 

економічних ресурсів лише у ті галузі національного господарства, де передбачувані високі 

доходи від інноваційної діяльності ще більше примножать їхні статки, а отже, укріплять 

їхню владу. Так було в епоху меркантилізму ХVІ-ХVІІІ ст., коли торговельний капітал 
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наближених до влади негоціантів, користуючись протекціоністською політикою значною 

мірою феодальних за суттю держав, слугував як джерелом збагачення, так і ресурсом влади. 

Інклюзивні економічні інститути несуть загрозу екстрактивним політичним інститутам 

навіть не тому, що частково переміщують багатство від можновладців до новоспечених 

нуворишів, у яких з’являються провладні амбіції та азарт конкурентної політичної боротьби, 

а передусім тому, що економічний розвиток, вибудуваний на інноваційних технологіях, по-

передньо передбачає процес так званої творчої деструкції, ліквідацію застарілої інфраструк-

тури, капіталу та обладнання, а отже, – джерел доходів панівних еліт та джерел ресурсів 

відтворення їхньої влади.  
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СИМУЛЯКРІЯ ЯК КОНТРКОГНІТИВНИЙ РЕСУРС НООЕКОНОМІКИ 

 

Пояснення феномену “загадки капіталу” подає модель “Малтусового кумівства”. Умо-

вою економічного розвитку країни є узгодження державних інтересів з приватними 

інтересами власників капіталу. Основною рушійною силою економічного розвитку виступає 

не стільки жадоба збагачення за будь-яку ціну, а наявність “вікон можливостей” утворення 

ренти в умовах недосконалої ринкової конкуренції. “Пастка бідності” та “загадка капіталу” – 

це такі економічні моделі, у яких провладна еліта, використовуючи примус, забезпечує собі 

можливості привласнення ренти, але не допускає її пошук для решти населення. А “ресурсне 

прокляття” – це така економічна модель, коли мультинаціональні компанії багатих країн, 

будучи у змові з місцевою елітою, встановлюють такі правила легального пошуку ренти у 

добувних галузях бідних країн, які запускають так звані кола зменшуваної прибутковості 

наростаючого зубожіння, бо країна, яка спеціалізується із виробництва сировини приречена 

на бідність. Насправді ж “добробут для всіх” створюють конкретно визначені види економіч-

ної діяльності: обробна промисловість та технологічні інновації, забезпечені інклюзивними 

інститутами, у яких активізується колективний пошук ренти, синергія збільшуваної прибут-

ковості, інновацій та поділу праці. Залучена у промислове виробництво кожна додаткова ма-

шина не буде менш ефективна, ніж попередня, бо кожна наступна година її роботи зменшу-

ватиме постійні витрати на одиницю продукції. Тому в обробній промисловості зростання 

обсягу виробництва веде до зменшення витрат на одиницю продукції, а розширення ринко-

вого простору сприяє подальшому зростанню продуктивності. Процес виробництва – це не 

лише механічне додавання капіталу до праці; дифузія інновацій активізує синергію збільшу-

ваної прибутковості у суміжних галузях економіки, включаючи у підсумку і сільське госпо-

дарство. В аграрно орієнтованих економічних системах економічне зростання невідворотно 

впирається в бар’єр зменшуваної прибутковості, оскільки природний закон спадної родю-

чості ґрунтів (а отже, необхідності додаткових капіталовкладень у землю та екстенсивного 

зростання граничних витрат) жодна економічна каталаксія не в змозі відмінити. 

Коли ж економічна система із пріоритетом добувних галузей та аграрного сектора, 

вибудувана на екстрактивних інститутах, прагне розвиватися, то економічні інтереси суб’єк-

тів господарювання забезпечуються завдяки протекціонізму та фаворитизму у середовищі 

можновладців. “Малтусове кумівство” – це така економічна модель, де виробник із галузі із 

спадною прибутковістю забезпечує собі прийнятні прибутки шляхом політичного впливу, 

наприклад, через імпортний протекціонізм на свою сільськогосподарську продукцію чи 
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сировинні напівфабрикати. І тоді його неконкурентоздатна за якістю продукція, у якій 

складова витрат праці часто вища ніж складова витрат капіталу (а тим більше інновацій) стає 

конкурентоздатною без необхідності інноваційно-техногенних змін, адже злидні забезпе-

чують дешеву та конкуруючу робочу силу на монополізованому олігархією ринку. Так у 

сфері міжнародних відносин встановлюється ринок досконалої конкуренції між, умовно 

кажучи, товаровиробниками Кремнієвої долини, які торгують біо-нано-інформаційними 

товарами і технологіями, та палеолітичним плем’ям, яке торгує крем’яними наконечниками 

стріл, на взаємовигідній еквівалентній основі згідно із законом порівняльних переваг – ідилія 

абсурду, парадокс, через який проглядається прихована від профанів істина. 

Ми наголошували, що економічна система, вибудувана на екстрактивних інститутах, з 

метою самозбереження допускає реалізацію певними порціями економічну свободу та іні-

ціативу через інституціональну інклюзивність, наприклад, як це було під час НЕПу в Со-

вєтській Росії. Наслідком такої стратегії стає модель “вбивства переможця”. “Переможець” – 

це успішний, шуметерівського типу підприємець, який, застосувавши “нові комбінації” 

праці, капіталу та інтелекту, пробив “стелю енерговидобутку”, видершись вгору “Великим 

Енергетичним Ланцюгом” та запустивши кумулятивні кола збільшуваної прибутковості та 

гомеостатичні кола дифузії інновацій. В основі ефекту “переможця” можуть лежати різні 

біфуркаційно-еволюціоністські моделі: або “переваг відсталості”, або “зворотної інженерії”, 

або “шумпетерівського кумівства” і т.п. “Вбивство переможця” – це результат відкритості 

економіки, вільної торгівлі та “абсолютних переваг”, що має наслідком деіндустріалізацію та 

“деструктивне руйнування” прибуткових галузей національного господарства. Коли між 

економічно розвинутою та відносно відсталою країнами встановлюється режим вільної тор-

гівлі, то внаслідок конкурентної боротьби першими жертвами-банкрутами стають іннова-

ційно-наукомісткі галузі промисловості у менш розвиненій країні (про що писав ще у першій 

половині ХІХ століття Фрідріх Ліст). Звичайно, що країна-переможець може поступити 

нібито “благородно”, кинувши, шляхом міграції капіталу, рятівну соломинку у вигляді аут-

сорзинґу чи офшоринґу, але це буде відтворення моделі “глухого кута” – створення у бідній 

країні квазіколононіальних анклавів-гетто для обслуговування економічних інтересів метро-

полії (типу індійського Бангалору). Приймаюча країна буде приречена на відсталість через 

відсутність власного ринку на вітчизняний інтелектуальний капітал, оскільки попит на нього 

монопсонічно може пред’являти лише меритократія заможної країни. 

Як ми бачимо, відірваність еліти від народу, експлуатація та визиск нею трудових 

ресурсів через механізм екстрактивних інститутів, гонитва за рентою у галузях із спадною 

прибутковістю із перспективою екологічної катастрофи та прагнення місцевої еліти дорів-

нятись до меритократії розвинутих країн, активізує ентропійні моделі економічного зане-

паду, відомі як “пастка бідності”, “ресурсне прокляття”, “загадка капіталу”, “вбивство пере-

можця”, “глухий кут”, “Малтусове кумівство” і т.п., котрі є лише модальностями єдиного 

деструктивного самовідтворювального патерна, відомого як “залізний закон олігархії”. 

Кульмінацією дії цього “закону” є становлення так званої Банкономіки, коли меритократична 

еліта країни представлена не просто олігархатом у добувних галузях та аграрному секторі, а 

фінансовими лихварями-спекулянтами. 

Хвилі економічних циклів у найзагальнішому вигляді мають дві траєкторії руху: 

наростаючу і спадну. Енергія, що піднімає хвилю – це капітал “нових комбінацій”, задіяний у 

промисловому секторі: інноваційний проект успішно впроваджується у виробництво, 

активує довкола себе кумулятивні кола збільшуваної прибутковості, відкриває “вікна нових 

можливостей”, орієнтує ринок на необхідні у даний час ресурси, шляхом творчої деструкції 

усуває минулі, тепер вже неефективні засоби і предмети праці та “інституції-мушлі”, які 

патернально забезпечували суспільне відтворення старого типу виробничих відносин. Далі 

наростає контур посилювального зворотного зв’язку через механізм дифузії інновацій та си-

нергію капіталу і волі у суміжних галузях національної економіки. Двигуном, що запо-

чатковує рух хвилі, є організаційний патерн “знання” (конструктори-винахідники, креативні 
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новатори, науковці, знавці можливостей нових технологій та нових комбінацій). Патерн-

підсилювач “сила” (венчурний капітал, інвестиційні фонди, банки та інші фінансово-кре-

дитні інституції, а також державне сприяння, так зване “шумпетерівське кумівство”) забез-

печує трансформації інноваційно-технологічного проекту економічного розвитку у реальні 

сектори промисловості національної економіки. Впровадження нових технологій передбачає 

появу нових моделей ведення бізнесу, а отже, нового креативного мислення, застосовуваного 

у патернальних практиках маркетологами та менеджерами. Втягування у цю сферу нових 

суб’єктів господарювання, розширення ринку та загострення конкурентної боротьби, активі-

зує ріст попиту на гроші. І чим ширшу ринкову нішу охоплює даний процес, тим вагомішою 

і впливовішою стає постать фінансиста-кредитора, який в умовах гомеостазу (тобто, коли 

середня норма прибутку, генерована даним типом технологічного виробництва, вирівнюєть-

ся і надалі зникає) набуває статусу організаційного патерна, але вже не як “знання”, а як 

“багатство”, тобто патерна гомеостатичного в якості організаційного. Але чому лихвар, 

банкір, фінансист, людина, яка у створення вартості у матеріальному виробництві не вкладає 

ні краплі поту, ні джоуля енергії своїх м’язів, раптом стає лицем еліти суспільства, взірцем 

успішної самодостатньої людини, життєві цілі та цінності якої стають об’єктами мавпування 

для усіх менш успішних? 

Розвиток фондових ринків та акціонерного капіталу суттєво знизив попит на гроші з 

боку промислових компаній, де основним джерелом пропозиції був банк. Тоді банк звернув 

увагу на споживача, розгледівши в ньому нове джерело дохідності. Споживач опинився у 

середовищі фінансового ринку, ставши активним його суб’єктом: кредити, іпотеки, сту-

дентські позики, позики на автомобіль чи іншу техніку – це вже буденна практика домогос-

подарств. Але тепер вже значна частка прибутку в економіці припадає не на зайнятість у 

промисловому виробництві чи наданні послуг, де створюється зарплата як основне джерело 

існування домогосподарства в ринковій економіці. Тепер способом життя стає плекання 

ілюзії, що добробут виникає з грошей, створених не працею, а грішми, точніше, кредитом. 

Ще дві з половиною тисячі років тому Аристотель називав це явище хрематистика – система 

багатства, що не має трудової основи свого становлення, а лише обмін фіктивними репре-

зентаціями та лихварство. Так, на рівні парадигмального культурного проекту був запуще-

ний у ментальний простір наратив суспільства масового споживання. Кожен активно може 

вести споживацький спосіб життя, використовуючи для задоволення потреб не стільки 

“кровно” зароблену зарплату, скільки позику. Цінність купленого в кредит майна теж зрос-

тає, що породжує ілюзію неможливості розорення, бо інфляція як благо, дозволить у май-

бутньому віддати за позику меншу суму ніж отриману і… позичити нову, ще більшу. 

Грошові доходи від реальних факторів виробництва завжди тримали “в узді” релевант-

ності можливості кредитування із обсягами заощаджень. Сучасна неоліберальна ідеологія 

(мейнстрім) висунула як теоретичні догми три імперативи життєвої практики організації 

господарювання (які реально призвели до кризи): 1) банки творять гроші, зважаючи лише на 

попит і пропозицію; 2) фінансово-економічні кризи розв’язуються додатковим вливанням гро-

шової маси; 3) доходи від спекуляції природні, бажані, легальні і можуть без остраху перс-

пективи краху самозростати до безконечності. Але гроші при цьому мають бути “фіатні”, 

тобто такі, які не мають власної субстанціональної основи, які створені із порожнечі, тобто, 

гроші як симулякр. І тут настає спадна траєкторія економічного циклу, пов’язана з монетар-

ною симулякрією і звичайнісіньким (за Томою Аквінським) “смертним гріхом” – лихварством.  

В ентропійному процесі функціонування економічних систем, на думку французького 

філософа Жана Бодріяра, гроші – це перший елемент багатства, що вироджується у симу-

лякр. Геній людини винайшов гроші, щоб надати кількісного виміру усьому тому, що люди-

на трактує для себе цінним, зокрема й власну працю. Гроші зробили працю самоспівмірною 

в обміні, ставши її репрезентативним інформаційним позначником. В ході історичного 

процесу, коли ринкові відносини стали визначальними в існуванні соціуму, емісію грошей 

почала здійснювати держава як урядову обіцянку оплати суспільної праці. Але з’явився один 
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нюанс: цінність грошей почала визначатися довірою людей до держави, до резистентності 

існуючого політичного порядку. Отже, гроші постали як знак міри цінності суспільної праці і 

як гарантований державою міновий еквівалент – у цьому вся “мораль” грошей. Ентропія як 

симулякр – це завжди відрив знака від позачуваного: рівня зарплати від вартості робочої 

сили, грошової маси від суспільного виробництва, дивіденда від капіталовкладення і т.п. 

Емансипація знака через втрату референтності – це початок діагностики занепаду, хоча зовні 

може виглядати як акт свободи і нових можливостей. Відрив грошового знака від суспіль-

ного виробництва перетворює його у предмет спекуляції та інфляції, де перша нібито слугує 

контуром зростання вартості на фондових біржах, а друга врівноважує це зростання, слугую-

чи ілюзією вартісності спекулятивно набутого майна. Але все це врешті-решт закінчується 

обвалом і кризою. Ще Й. Шумпетер писав, що кредитні послуги економічно виправдані лише 

тоді, коли вони інвестуються лише в інновації. В інших випадках – це лихварство, “скляна 

стіна пастки бідності”. Але ж сучасна економіка – це вже навіть не перманентний, а постій-

ний, безперервний процес виробництва ноу-хау, коли уява хакерів інвестується венчурним 

капіталом і стає продуктивною силою на ринку інформаційних послуг завдяки креативним 

зусиллям маркетологів. Як може із сучасною когнітивною економікою постійного винахід-

ництва у сфері квантової фізики, нано-біо-технологій співіснувати старе як світ лихварство 

та бульбашки фондових спекуляцій? А це означає (як вчив Гегель): коли перед нами пара-

докс, то ми стоїмо перед порогом істини.  
 

 

Процикевич А. І. 

аспірант  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ І ІТ-СФЕРУ В УКРАЇНІ 

 

У сучасному світі ІТ-сфера набирає усе більших обертів та тісно інтегрується у всі 

галузі світової економіки. Для України ІТ-сфера займає особливо важливе місце в економіці, 

оскільки, зараз активно розширюється межа доступу до Інтернету, а також активно експор-

тується програмна продукція в країни Європи та США. 

Однією з головних переваг ІТ-сфери є те, що вона не потребує значних інвестицій, 

оскільки, основним активом є людський інтелект. Згідно з останніми дослідженнями українсь-

кі ІТ-компанії входять в ТОП-10 компаній, які працюють за системою аутсорсінгу. А за 

даними консалтингової компанії Expert&Consulting об’єм ринку широкосмугового доступу 

до інтернету за останній рік збільшилась на 7,2% і склав 8,9 млрд грн. Втім оператори про-

довжують працювати на наявних мережах, оскільки відчувають дефіцит інвестиційних кош-

тів. Усі підприємства ІТ-сфери активно почали розвивати нішу трансляції телеканалів і дос-

тупу до різного контенту. Однак отримувати великий прибуток із нових послуг поки що не 

виходить. Швидше, вони представляють собою інструмент утримання абонентів і розши-

рення пакетної пропозиції [1]. 

Ринок фіксованого широкосмугового доступу до інтернету все ще є далеким від 

консолідації, а тому тенденція зростання повинна зберегтися і в найближчому майбутньому. 

Принаймні, для цього є всі економічні передумови. Так, загальна сума доходів від надання 

Інтернет-послуг за 2016 р. склала 9,1 млрд грн, у тому числі 6,5 млрд грн від реалізації 

послуг населенню та 2,6 млрд грн від реалізації послуг підприємствам. При цьому, частка 

доходів від надання послуг фіксованого (проводового) широкосмугового доступу в загаль-

них доходах від Інтернет-послуг становила 66,5 %, а частка широкосмугового доступу з ви-

користанням технологій безпроводового доступу, радiодоступу складає відповідно – 18,5%. 
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Щодо доходів від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуго-

вування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку за 2016 р., відмітимо, 

що вони становили 2,8 млрд грн, основну частину з яких складають доходи від надання 

послуг кабельного телебачення – 58,9 %, та доходи від технічного обслуговування та екс-

плуатації телекомунікаційних мереж, мереж супутникового, ефірного теле- та радіомовлен-

ня, багатоканальних телемереж – 29,8 %. 

Кількість абонентів мережі Інтернет на початок 2017 р. склала 16,7 млн осіб, з них  

14,8 млн осіб (або 88,4 %) отримують послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет. 

При цьому забезпеченість населення Інтернет послугами у розрахунку на 100 жителів в 

Україні становить 34,7 осіб. Так, найвищий рівень забезпеченості Інтернет-послугами спос-

терігається в Одеській, Миколаївській областях та місті Києві, а найнижчий – у Донецькій, 

Луганській та Кіровоградській областях [2]. 

У зв’язку з активним розвитком ІТ-сфери, багато іноземних інвесторів придивляються 

до українського ринку. Але для того, щоб привабити іноземних інвесторів, потрібно ство-

рити належний захист їхніх грошей на державному рівні. 

Сьогодні несприятливий інвестиційний клімат, посилений зовнішньою агресією, обме-

жив можливості нарощення іноземних інвестицій у країну, в тому числі ІТ-сферу, за рахунок 

яких у 2015 р. профінансовано лише 3,0 % капітальних вкладень. Посилення дисбалансу між 

споживанням та інвестуванням зумовлює довгострокові ризики економічного відновлення. 

Поряд з тим, у 2015 р. зростання обсягів інвестицій порівняно з 2014 р. зареєстровано саме в 

секторах інформації та комунікації (індекс капітальних інвестицій підвищився у 2,2 рази, у 

т.ч. у галузі телекомунікацій (електрозв’язку) – у 2,6 рази, комп’ютерного програмування та 

надання інших інформаційних послуг – в 1,4 рази. 

Вважаємо, у контексті розвитку ІТ-сфери важливо забезпечити стабільність і прозорість 

процесів формування сприятливого інвестиційного клімату. Так, запровадження податкових, 

дерегуляторних, бюджетних стимулів для інвесторів має підкріплюватися підвищення якості 

планування економічного розвитку та зміцнення інституційної бази управління. Також необ-

хідно визначати механізми забезпечення сприятливого (конкурентного) довгострокового го-

ризонту інвестування та терміново завершити процес очищення банківського сектору і забез-

печити реальне кредитування бізнесу на прийнятних умовах. Водночас, розвиток ІТ-сфери 

може бути ускладнений якщо не продовжуватиметься подальша інвестиційна децентралізація 

і створення додаткових можливостей нарощування фінансування інвестицій ресурсами міс-

цевих бюджетів, розширення проектів публічно-приватного партнерства [3, с. 247-250]. 

Відмітимо інші особливості інвестиційного розвитку ІТ-сфери в Україні. Так, продов-

жити розвиток ІТ-сфери вдалося за рахунок двох факторів: природного зростання і скупову-

вання дрібніших підприємства з надання окремих видів ІТ-послуг. Наразі точки насичення 

ринку ще немає, проникнення Інтернету досить низьке. На жаль, більшість мереж фіксова-

ного інтернету в Україні технічно застаріли та не можуть забезпечувати високі стандарти 

якості. Таким чином, купівля локальних мереж потягне за собою додаткові витрати − на 

міграцію в єдині біллінгові та IT-системи, на адаптацію стандартів обслуговування тощо. У 

підсумку, простіше побудувати свою мережу, ніж купити вже існуючу. Адаптація нових 

мереж займає багато часу: купуєш провайдера − а в нього неякісне та застаріле обладнання. 

До того ж, багато проблем через зведення всіх біллінгових мереж у одну. Та все ж зростання 

за рахунок поглинань широко практикується на українському ринку. 

У підсумку, суб’єкта підприємницької діяльності в ІТ-сфері варто зазначити, що ІТ-

сфера зараз перебуває на стадії розвитку, та потребує сприяння від держави, саме створення 

законів для покращення інвестиційного клімату. 
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В умовах глобалізації економіки продуктивний фінансово-економічний потенціал є 

визначальним критерієм для “досягнення конкурентних переваг, забезпечуючи мету і ре-

зультат стратегічного управління кожного торговельного підприємства” [1]. Вітчизняні 

підприємства торгівлі здійснюють свою діяльність в умовах вирішування проблем подолання 

глобальної й національної фінансово-економічної нестабільності, виникнення багатоаспект-

них ризиків впливу на фінансово-економічний стан, а тому проблематика ефективного 

управління фінансово-економічним потенціалом набуває особливої актуалізації. І надалі 

“актуальною залишається проблематика розроблення теоретичних основ адаптивного орга-

нізаційно-економічного механізму як базового інструментарію, від обґрунтованості якого 

значною мірою залежить дієвість практичних рекомендацій щодо управління потенціалом 

соціально-економічних систем” [2, с. 4]. Актуальність цієї проблематики посилюється проб-

лемами практики, оскільки на теперішній час достатньо очевидною є невідповідність умовам 

постіндустріальної економіки базових засад теорії потенціалу загалом і фінансово-еконо-

мічного потенціалу зокрема.  

Фінансово-економічний потенціал торговельного підприємства зазвичай розглядають 

через сукупність наявних виробничих і фінансових ресурсів, їх оптимальну структуру та 

вміння раціонально використовувати їх для досягнення поставленої мети. Для сучасних 

торговельних підприємств мережевого типу сукупний фінансово-економічний потенціал слід 

розглядати через здатність об’єднаних ресурсів, зусиль його учасників одержувати емерд-

жентний та синергетичний ефекти у результаті асоційованої діяльності.  У дослідженні [3] 

потенціал торговельного підприємства визначений як “спроможність суб’єкта ринку сфор-

мувати певні види економічних ресурсів, володіти ними, за необхідності залучати зовні та 

ефективно використовувати у господарській діяльності з метою задоволення потреб спо-

живачів та отримання власне економічних вигод” [3, с. 15]. Сформований на такій базовій 

основі фінансово-економічний потенціал мережевого торговельного підприємства (супер-

маркети, гіпермаркети) стає основною розвитку та зростання такого типу соціально-еко-

номічної системи. 

В економічних дослідженнях поняття “потенціалу” в узагальненому вигляді розгляда-

ється як збірна характеристика ресурсів, ув’язана з умовами введення господарської, комер-

ційної чи фінансової діяльності підприємства. Теоретичні засади потенціалу в основному 

базуються на ресурсному і результативному підході до визначення сукупного економічного 

потенціалу та його продуктивної сили. Ресурсний підхід характеризує фінансово-економічний 

потенціал як загальну величину інформаційних, нематеріальних і матеріальних ресурсів, які 

можуть бути залученими для продуктивної й ефективної діяльності підприємства. За ре-

зультативним підходом визначення фінансово-економічного потенціалу підприємства може 

бути представленим як здатність економічної системи створювати й використовувати ресурси 

будь-якого типу для досягнення певного результату (прибутковості, вартісної оцінки тощо). 
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Специфіка торговельної діяльності зумовлює особливості у підходах до формування 

активів (особливості ресурсного забезпечення (товарний асортимент) відповідно мінливості 

попиту споживачів) і функціонування фінансово-економічного капіталу. Визначальне зна-

чення продуктивної сили фінансово-економічного потенціалу в забезпеченні умов для роз-

витку торговельного підприємства висуває вимоги “цілеспрямованого формування їх потен-

ціалу, величина якого не є детермінованою ні в часі, ні в просторі… зі зміною стану підпри-

ємства відбувається трансформація його можливостей, відбувається переорієнтація вектора 

його формування” [4, с. 136]. 

Перехід від постіндустріальної до інформаційно-інтелектуальної стадії суспільно-еко-

номічного розвитку різко змінив уявлення про вагомість тих чи тих компонентів потенціалу 

в системі комплексної оцінки фінансово-економічної стійкості і, відповідно, концепціях 

управління фінансово-економічним потенціалом. Наведене стає визначальним в аргумента-

ціях про необхідність переосмислення безпосередньо самої базової основи існуючих методів 

встановлення (вимір, оцінка, аналіз) фінансово-економічного потенціалу. Акцентуючи на 

“фінансово-економічному потенціалі” як окремому і конкретизованому об’єкті дослідження, 

відзначимо, що концептуально-методологічні засади виміру такої категорії і надалі зали-

шаються в параметрі статичного розгляду наявних фінансово-економічних ресурсів. 

Статичні методи, доцільність й ефективність формалізації за їх допомогою фінансово-

економічного потенціалу (чи його рівня та динаміки) можуть вважатися задовільними в 

умовах стабільної економіки та для цілей операційного управління. У сучасній економіці 

пріоритети віддаються стратегічному управлінню, а тому поняття “фінансово-економічний 

потенціал” суб’єкта господарювання повинно бути розкритим як динамічна категорія. Коор-

динати цієї економічної категорії повинні містити як виразно виміряну інформаційно-інтеле-

ктуальну складову такого потенціалу, так і індикативну складову зовнішніх чинників впливу 

на продуктивну силу фінансово-економічного потенціалу.        

Ураховуючи фундаментальні зміни соціально-економічного середовища та суттєво нові 

умови діяльності сучасних торговельних підприємств, включаючи інтеграційні процеси й, 

відповідно, зростаючу конкуренцію, умови трансформаційності української економіки, мож-

на обґрунтувати доцільність розробок адекватної для вітчизняної практики “теорії фінан-

сово-економічного потенціалу” та відповідного їй за функціонально-методичним змістом 

оцінно-аналітичного інструментарію. При формулюванні адаптивної концепції управління 

фінансово-економічним потенціалом підприємства, управлінського інструментарію аналізу-

вання й оцінювання факторів впливу на його довгострокову стійкість необхідним є враху-

вання базових положень теорії потенціалу економічних систем постіндустріального типу. 

Загалом результати аналізу розробок у сфері управління стійким станом підприємств 

торговельної сфери дають підстави для висновку про необхідність вироблення більш 

адекватної для сучасної практики концепції управління фінансово-економічним потенціалом, 

зокрема урахування в ній критеріїв ефективного використання тих елементів потенціалу, які 

мають достатньо очевидний вплив на цю категорію. 
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СЕКЦІЯ “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ” 

 

 
Антонюк Я. М. 

к.е.н., професор 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ НА ЗАГАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ В 

УКРАЇНІ 

 

Торгівля як галузь економіки відреагувала на загострення геополітичної ситуації в 

Україні, зокрема на анексію Криму і військові події на Сході України, на впровадження за 

вимогами “європейських економічних реформ” в народне господарство країни, перерозподіл 

ринків збуту тощо. 

Аналіз статистичних даних за 2010-2015 рр. показав, що обсяг роздрібного товаро-

обороту в грошовому виразі у 2015 р. збільшився у 1,7 рази в порівнянні з 2010 роком. Однак 

у фізичному обсязі він зменшився за цей період на 30%. Крім цього за досліджуваний період 

відбулось різке скорочення об’єктів роздрібної торгівлі – на 15,2 тис. одиниць в т.ч. чи-

сельність магазинів зменшилась на 9,5 тис. од. При цьому роздрібний товарообіг в Донецькій 

області в 2015 р. в порівнянні з цим показником в 2014 р. складав лише 33,6%, а в 2014 р. в 

порівнянні з 2013 роком – 21%. Аналогічна ситуація в Луганській області, де показники 

займають відповідно 28,5% та 43,3%. В першу чергу це обумовлено перебуванням третини 

площі цих областей в зоні бойових дій. 

В результаті невдалого проведення “європейських реформ” в Україні відбулось значне 

погіршення структури соціальних витрат населення. У 2015 році споживчі витрати всіх до-

могосподарств України складали 1,3 трлн. грн., з них 509, 3 млрд. грн., або 38,4% від загаль-

ного обсягу, витрачались на споживання продуктів харчування та безалкогольні напої. 

Про серйозні перекоси в структурі споживання населення засвідчують наступні дані. 

Якщо в 2013 р. українці на продукти харчування витрачали близько 55% своїх доходів, то 

зараз цей показник наближається до 90%. В той же час в Німеччині та Франції частка загаль-

них витрат на продукти харчування не перевищує 15%, а в цілому в країнах ЄС він становить 

в середньому 20%. 

За підрахунками експертів [1], щоб задовольнити мінімальні потреби пересічного 

українця і передбачити всі позиції в споживчому кошику, необхідно встановити рівень 

витрат на рівні щонайменше 7000 тис. грн. на місяць. Ця сума (а це в середньому 270$ на 

місяць) є астрономічною для більшості населення України. За даними ООН достатній рівень 

витрат на одну людину в місяць повинен бути не менше 500$. Все, що нижче цієї позначки 

автоматично вважається різними стадіями бідності. 

Весь внутрішній продукт України на душу населення в 2014 році складав $8520. За цим 

показником Україна займала 105 місце у світі. У США, Франції, Литві, Польщі цей показник 

протягом 2012-2014 рр. щорічно зростав, а в Україні через бойові події на Сході країни і 

анексію Криму він зменшився у 2014 році в порівнянні з 2013 на $623. 

Негативний вплив на розвиток торгівлі в Україні відіграє рівень зайнятості населення. 

За даними Держкомстату зайнятість населення в Україні у 2013 році складала 19,3 млн. осіб, 

або 60,2% від загального числа населення, то в 2015 році цей показник складав 16,4 млн. осіб 

або 56,7%. 

Загальна чисельність населення протягом 2000-2015 років зменшилась на 6162,7 тис. чол., 

в т.ч. економічно активного і зайнятого населення відповідно на 3754,7 і 2778,7 тис. чол. За 

досліджуваний період кількість зареєстрованих безробітних зменшилась в 2,55 рази, а чи-

сельність безробітного населення в 1,6 рази, що характеризує послаблення роботи служб 

зайнятості. 
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Рівень безробіття в 2015 році в порівнянні з 2013 роком зріс до 9,5% проти 7,7%. За 

даними Держстату в І кварталі 2016 року він складав 10,3%. 

Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку зафіксований в І кв. 2016 ро-

ку в Луганській (17,6%) та Донецькій обл. (15,2), що викликано військовими діями в даному 

регіоні. Для прикладу у Львівській області він займав 8,8% серед працездатного населення. 

Однак, незважаючи на геополітичні зміни в Україні (анексію Криму і військовими 

діями в Луганській і Донецькій областях), рівень безробіття в нашій країні був в 2 рази мен-

шим ніж в Греції (24,3%) та Іспанії (20,4%), і в той же час в 2 рази вищим як в Чехії та 

Німеччині (по 4,2). 

На одну вільну вакансію в Україні в травні 2016 року претендувало 9 осіб. 

За даними Держкомстату України рівень девальвації гривні за останні 2,5 роки зріс в 

3,5 рази, рівень інфляції побив рекорди тисячоліття, неухильно зростали тарифи, які тільки в 

2016 році півищувались втричі. 

Протягом 2014 року ціна долара зросла з 9,98 до 15,76 грн., в грудні 2015 року один 

долар коштував 24 грн. а в липні 2016 року 26,78 грн. Така динаміка курсу долара/гривня 

призвела до зменшення реального роздрібного товарообігу та різкого збідніння населення. 

Рівень інфляції з року в рік складав 48,7%. Зростання цін на комунальні послуги складало 

115% в рік, в т.ч. ціни на газ зросли в 4,5 раз, продукти харчування зросли за рік на 44,4%. 

Зокрема ціни на соняшникову олію зросли на 77%, фрукти – 72%, цукор – 70%. В меншій 

мірі зросли ціни на товари  вироблені в Україні (18-33%). З промтоварів на 70% подорож-

чали автомобілі, одяг і взуття на 33%, паливо – 34%. Ліки подорожчали в 1,5 рази. 

Середня ціна на рис зросла майже в 5 разів, в т.ч. за пів року 2015 в порівнянні з 2014 

роком зросла на 187,8%. На гречку ціни зросли відповідно в 3,7 і 2,35 рази. Ціни на основні 

продукти, які споживаються українським населенням виросли від 2,7 до 5 раз. 

Вагомих змін під впливом зовнішніх політичних чинників, зазнала географічна струк-

тура українського експорту. Так, за даними Державної служби статистики України за підсум-

ками січня – вересня 2015 р. порівняно з аналогічним періодом 2014 р. частка Російської 

Федерації у сукупній вартості експорту українських товарів зменшилася на 6,7 відсоткових 

пункти (з 19,5 % до 12,8 %). Водночас збільшилася частка експорту в країни Європейського 

Союзу (на 1,3 відсоткових пункти), у тому числі Німеччини (на 0,5 в.п.), Італії (на 0,3 в.п.), 

Польщі (на 0,2 в.п.). Крім того, на 2,5 в.п. зросла частка Китаю в сукупній вартості експорту 

українських товарів. Також дещо зросли частки в сукупній вартості експорту українських 

товарів таких країн, як Туреччина (на 0,8 в.п.), Єгипет (на 0,6 в.п.) та Індія (на 0,4 в.п.). 

Разом з тим на зовнішню торгівлю вплинула внутрішня ситуація в країні. Так, за 

даними Державної служби статистики України за січень – вересень 2015 р. сукупна вартість 

експорту товарів з Донецької області порівняно з аналогічним періодом 2014 р. скоротилася 

на 60,1%, а з Луганської – на 92,3 %. Причому під впливом російсько-терористичної інтер-

венції скорочення експортної діяльності підприємств Донбасу почалося ще з 2013 року. Так, 

у 2014 р. сукупна вартість експорту товарів з Донецької області порівняно з 2013 р. скоро-

тилася на 32,3%, а Луганської – на 46,7%. Тобто експорт товарів з підприємств Донеччини 

нині становить близько 1/3 від обсягу експорту у 2013 р., а експортна діяльність підприємств 

Луганщини нині майже повністю зійшла нанівець. 

Утім, слід наголосити, що в деяких регіонах України, які безпосередньо не постраж-

дали від бойових дій на Донбасі, експортна діяльність підприємств була більш успішною. У 

2014 р. 11 областей України, насамперед аграрної спеціалізації, навіть змогли збільшити 

сукупну вартість експорту своїх товарів на 1,1 – 26,1%%. 

Значний вплив на розвиток торгівлі має тіньова економіка. Вона має об’єктивний ха-

рактер та існує у всіх країнах, відрізняючись лише обсягами, формами та засобами конт-

ролю. У високорозвинених країнах, за різними оцінками, вона становить близько 17% ВВП, 

у країнах із перехідною економікою – більше 20% ВВП, а в країнах, що розвиваються (країни 

третього світу), – більше 40% ВВП[3]. В Україні, за підрахунками експертів цей показник 

становив 67% [4]. 
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Таким чином ми можемо відмітити такі першопричини негативних тенденцій в торгівлі 

України: військові дії у Луганській і Донецькій областях; зменшення купівельної спромож-

ності населення; зростання безробіття; неконтрольоване підвищення цін на продукти; де-

вальвація гривні; підвищення плати за комунальні послуги; переорієнтація в структурі 

експортно-імпортних операцій; високий рівень тіньової економіки. 
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СИСТЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ І ВЗАЄМОДІЇ БІРЖ 

 

Становленню цивілізованих ринкових відносин, організованого і регульованого ринку 

товарів та капіталів сприяє перетворення бірж у інформаційно-методичні центри комерційної 

діяльності, включаючи й право реєстрації всіх операцій в економіці України. Щобільше, 

біржі України здатні перетворитися у центри формування ринкової політики цін, однакової 

як для державного, так і для ринкового секторів економіки. Водночас товарна біржа надає 

учасникам біржової торгівлі послуги, виступаючи при цьому рівноправним учасником 

суспільних відносин, що виникають під час здійснення торгово-біржової діяльності. 

Взаємозв’язки бірж відображають складний комплекс відносин: економічних, організа-

ційних, соціальних, технологічних. Основні типи та види зв’язків зображено на рис. 1. Вони 

характеризують весь діапазон зв’язків, який притаманний біржовій діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні типи та види зв’язків у біржовій торгівлі 

Типи та види зв’язків суб’єктів біржової діяльності 

 

 

 

 

Тип зв’язків 
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Соціально-економічні 

Міжгалузеві 

Технологічні 

Господарські 

Регіональні 

Коопераційні 

Інтеграційні 

Зовнішньоекономічні 

Горизонтальна 

інтеграція 

Вертикальна 

інтеграція 

Міжгосподарські 

Внутрішньогосподарські 
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Система взаємозв’язків і взаємодії бірж становить собою органічну єдність елементів, 

які відображають соціально-економічні, організаційно-управлінські, комерційні, технологіч-

ні та інші відносини учасників біржової торгівлі та узгоджено взаємодіють задля ефектив-

ного функціонування сфери товарного обігу. Крім того, зв’язки, які розвиваються і функціо-

нують у сфері біржової діяльності, відновлюються і трансформуються, проявляють нові 

якості, адекватні ознакам і властивостям взаємодіючих елементів системи відносин. 

Організаційна та економічна самостійність бірж, їх майнова відокремленість, розши-

рення товарно-грошових відносин створюють сприятливі передумови для розширення взає-

мозв’язків і взаємодії бірж. У системі зв’язків суб’єктів біржової торгівлі господарські, 

міжгалузеві, територіальні, зовнішньоекономічні зв’язки є основними у здійсненні широкого 

та постійного товарообміну. 

Проте відсутність консолідації бірж і низька ринкова активність учасників біржової 

торгівлі в Україні призвели до стагнації ринків строкових контрактів на товарні та фінансові 

базові активи. Ці ринки перебувають у зародковому стані саме через мізерну концентрацію 

біржового товару, який має бути базовим активом для похідних (деривативів). 

Не сприяє розвитку системи взаємозв’язків і взаємодії бірж і відокремленість первин-

ного розміщення державних цінних паперів від їх біржового обігу. 

Цілісності системи взаємозв’язків заважає також слабка взаємодія бірж із системами 

виконання та гарантування біржових угод. Технологічна відокремленість біржової торгівлі 

від Національної депозитарної системи створює труднощі як для інвесторів та учасників 

ринків, так і для держави загалом. Цілісності системи взаємозв’язків перешкоджає також 

існування особливостей у веденні обліку окремих видів цінних паперів. Паралельне існуван-

ня окремих систем депозитарного обліку державних і корпоративних цінних паперів призво-

дить до збільшення організаційних, технологічних та фінансових витрат учасників ринків і 

власників цінних паперів, системних та операційних ризиків. 

Відсутність консолідованої системи розкриття біржової інформації знижує прозорість 

ринку і його привабливість для потенційних іноземних і вітчизняних інвесторів, оскільки не 

забезпечується прямий доступ до своєчасних і достовірних даних щодо об’єктів інвестування 

та поточної ситуації на ринку, знижується вірогідність національних індексів ринкової 

активності і нівелюється можливість визначення відповідних кредитних рейтингів. 

Тенденції розвитку світових фінансових та організованих товарних ринків свідчать, що 

біржі як інституції, що управляють регульованими секторами цих ринків, зміцнили свої 

позиції. Це сталося завдяки процесу консолідації бірж (який підвищує конкурентоздатність 

новоутворених конгломератів) і універсалізації їх діяльності. Сьогодні біржі від вузької спе-

ціалізації (подекуди з організації і управління ринком лише одного виду фінансового інст-

рументу чи товару/сировини, щодо яких хеджуються цінові ризики) перейшли до багато-

профільності, об’єднуючи учасників, які прагнуть до присутності на різних ринках водночас. 

Головною ознакою привабливості регульованих ринків під одним “дахом” є їх ліквідність й 

мінімальні фінансові ризики. 

Сучасну біржову торгівлю в Україні процеси консолідації та універсалізації не зачепи-

ли, що спричиняє низьку ліквідність біржових ринків і відсутність необхідних для їх розвит-

ку ресурсів. Конкурентну боротьбу виграють ті, хто має менш жорсткі правила та “гнуч-

кіший” етичний кодекс. Це треба змінювати на рівні державної політики, формуючи націо-

нальну біржову систему. Під національною системою біржової торгівлі треба розуміти сфор-

мовану через процес горизонтальної або вертикальної консолідації бірж біржову індустрію. 

Ця індустрія має встановити зв’язок між реальним сектором економіки і фінансовим, сти-

мулювати науково-технічний прогрес і забезпечити вигідне і надійне розміщення накопичень 

громадян. 

Сучасний стан біржової торгівлі свідчить, що вона потребує структурної перебудови, 

суттєвої технологічної модернізації, адаптації до правових норм європейського законодавства 

та впровадження кращої практики функціонування аналогічних систем взаємозв’язків на 

світових ринках. 
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Таким чином, біржова діяльність здійснюється в межах різнопланової і багатофунк-

ціональної системи зв’язків, які розвиваються і функціонують у сфері біржової діяльності, 

відновлюються і трансформуються, проявляють нові якості, адекватні ознакам і властивостям 

взаємодіючих елементів системи відносин. 
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ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

КРУПНОФОРМАТНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

До типових логістичних рішень із метою підвищення ефективності комерційної діяль-

ності крупноформатних торговельних мереж (КФТМ) належать: вибір оптимальної спеціалі-

зації торговельного підприємства; вибір технології продажу; вибір постачальників; вибір 

транспортно-складських технологій; визначення величини партії закупівлі, обґрунтування 

політики запасів; оптимізація використання технологічного часу. 

Кожне з названих рішень має певну свободу та певні обмеження, які диференційовані 

стосовно двох частин логістичного управління: віртуальної як фази обґрунтування та прий-

няття управлінських рішень, зазвичай називаної плануванням, та реальної як фази реалізації 

управлінських рішень, тобто контролювання, регулювання, оцінки, зазвичай називаної ке-

руванням. 

Повніша, детальна структура логістичних рішень у системі логістичного управління 

КФТМ може бути отримана на основі визначення функцій (завдань) логістичного управління 

в окремих фазах та в цілому по торговельному підприємству як подано в табл. 1. 

Система логістичних функцій формується в процесі аналізу причинно-наслідкового 

зв’язку в ланцюзі: мета логістики торговельного підприємства – мета логістики постачання – 

основні та окремі цілі логістики постачання – складові логістичного процесу в постачанні – 

логістичні функції в постачанні [2]. Так, мінімізація загальних витрат вимагає мінімізації 

витрат у постачанні, зокрема за рахунок мінімізації транспортних витрат. Останнє вимагає 

оптимальних рішень щодо вибору транспортних засобів і транспортних технологій, а це 

становить зміст однієї з логістичних функцій у постачанні. 

Логістика збуту як субсистема логістики КФТМ у межах системи охоплює процеси 

переміщення товарів народного споживання від виробника до покупця. Оскільки покупець 

не завжди є кінцевим споживачем, між підприємством виробником та оптовим покупцем 

може бути третя сторона – комерційний посередник, тому підтримуємо погляди науковців, 

які не ототожнюють логістику збуту з логістикою продажу.  

Окремі вчені, логістику збуту трактують як – дистрибуційну (розподільчу) логістику, 

оскільки вона стосується процесів розподілу товарів комерційними посередниками. Внаслі-

док чого вважаємо, що основні функції розподілу для КФТМ полягають у визначені спо-

живчого попиту та організації його задоволення; нагромадженні, сортуванні та розміщенні 

товарних запасів; встановленні господарських відносин; вибір раціональних форм товаро-

просування. Це дає підставу стверджувати, що логістичні цілі у сфері збуту ініціюють сис-

тему фазових логістичних функцій, а саме: планування дистрибуційної мережі; складування 
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та зберігання товарів; планування збуту та виконання угод; управління товарними запасами; 

менеджмент збутової діяльності; транспортування зовні КФТМ; організація збуту з викорис-

танням орендного складування та комісування. 

 

Таблиця 1 

Основні функції логістичного управління відповідно до сфер діяльності КФТМ 

Вид і характер завдань Основні функції (завдання логістичного управління) у сфері: 

закупівельної діяльності дистрибуції та рітейлу 

Завдання 

координа-

ції 

процесів і 

сфер 

діяльності 

Довгостро-

кові 

Спеціалізація в постачанні 

Планування та узгодження 

програм постачання 

Планування стратегії 

постачання 

Оцінка та вибір 

постачальників 

Планування і узгодження програм 

дистрибуції та рітейлу 

Планування стратегії дистрибуції 

та рітейлу 

Вибір торгівельних одиниць і 

клієнтів 

Середньо- і 

коротко-

строкові 

Визначення потреб у сфері 

постачання 

Визначення програм 

закупівлі, транспорту та 

складування 

Визначення розмірів 

поставок 

Визначення потреб у сфері 

дистрибуції та рітейлу 

Визначення програм продажу, 

транспорту і складування 

Встановлення рівня 

обслуговування поставок 

Логістичн

і завдання 

і процесі 

Довгостро-

кові 

Планування процесів 

складування та 

транспортування 

Планування місць 

складування 

Планування структури 

постачання 

Планування переміщень 

матеріалів і сировини 

Планування діапазону 

зовнішньої логістики 

Планування процесів складування 

і транспорту 

Планування місць розташування 

складів 

Планування структури 

дистрибуції та рітейлу 

Планування діапазону зовнішньої 

логістики 

Середньо- і 

коротко-

строкові 

Планування застосування 

засобів транспорту 

Планування та керування 

переміщеннями матеріалів 

Планування термінів 

поставок, виду упаковок 

Обмін інформацією 

Планування застосування засобів 

транспорту 

Керування та реалізація замовлень 

Планування термінів доставки 

товарів 

Керування товарними запасами  

Комісіонування та упаковка това-

рів 

Обмін інформації 

 

Цілі, завдання та функції розподільчої логістики вимагають форм її організації, тобто 

певним чином організованого процесу продажу. Організація розподільчої логістики в КФТМ 

повинна охоплювати: організацію торгово-технологічного процесу з врахуванням принципів 

та методів логістики; організацію управління продажами, як сукупністю логістичних опера-

цій, ланцюгів та систем; організацію взаємодії суб’єктів розподільчої логістики. 

Вирішальна роль у забезпеченні завдань розподільчої логістики відводиться раціона-

лізації вибору схеми розподілу матеріального потоку, а відповідно – вибору каналу розпо-

ділу товарного потоку та формування відповідних логістичних ланцюгів. 
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Залежно від рівнів інтеграції діяльності учасників каналу розподілу виділяють тради-

ційні канали розподілу та вертикально інтегровані канали [1]. Кожний канал розподілу 

характеризується притаманними йому рівнями збуту та витрат, а також типом залучених 

посередників. Рішення стосовно формування каналу розподілу товарів у КФТМ повинно 

першочергово ґрунтуватися на виборі логістичного ланцюга та кількості рівнів каналу, конк-

ретного складу членів каналу (конкретного дистриб’ютора, перевізника, страхувальника, 

експедитора тощо). Роботу з визначення кількості посередників у КФТМ слід проводити на 

основі обраної системи розподілу (інтенсивний розподіл; ексклюзивний розподіл; селектив-

ний розподіл). 

При виборі варіанта логістичного ланцюга в межах обраних каналів розподілу, реко-

мендуємо для КФТМ керуються такими критеріями, як: 1) повнота, своєчасність та комп-

лектність виконання замовлень покупців; 2) мінімум затрат на одиницю приросту корисного 

ефекту розподільчої діяльності; 3) можливість повернення неякісних товарів та організація 

логістичного сервісу; 4) економічна вигода для кожного учасника логістичного ланцюга. 
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МАЛИЙ БІЗНЕС: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

 

Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки, її ведучим 

фактором. 

Основною метою дослідження є визначення сучасних тенденцій розвитку малих під-

приємств і пошук можливостей підвищення ефективності та розвитку в Україні. 

Спираючись на статистичні дані Статистичного щорічника України можна охаракте-

ризувати розвиток малого бізнесу наступним чином. 

Таблиця 1 

Кількість малих підприємств в Україні [1, 443] 

Показник 
Роки 2015 до 2013 

2013 2014 2015 (+,–) %% 

Кількість малих підприємств, 

всього 373809 324598 327815 – 45994 87,7 

з них мікропідприємства, 

од. 318477 278922 284240 − 34237 89,3 

на 10 тисяч наявного населення 82 75 67 − 15 81,7 

з них мікропідприємства на 10 тис. 

наявного населення, од. 
70 65 57 − 13 81,4 

 

Протягом трьох останніх років спостерігається різке зменшення кількості: малих 

підприємств − на 12,3%, мікропідприємств − відповідно на 10,7%. Вкрай негативною є тен-

денція падіння кількості підприємств на 10 тис. наявного населення 

В цілому по Україні кількість підприємств, які одержали прибуток зросла на 7,8%, 

відповідно доля збиткових підприємств за цей же період знизилась також на ті самі 7,8% 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Фінансові результати до оподаткування підприємств України 1, с. 476 

 

Якщо проаналізувати кількість зайнятих працівників на малих підприємствах України, то 

бачимо, що їх частка в загальній кількості зайнятих працівників зменшилась на 1,1% (рис. 2). 
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Рис. 2. Кількість зайнятих працівників на підприємствах України 1, с. 453 

 

Аналогічні тенденції спостерігаються і стосовно кількості найманих працівників 1,  

с. 453. 

Важливим показником, що характеризує стан розвитку малого бізнесу є обсяг реалі-

зованої продукції. На рис. 3 представлено тенденції змін за період 2013-2015 років. 

Як видно з даних рис. 3 найбільшу частку реалізують великі підприємства, хоча в той 

же час малий бізнес поступово нарощує обсяги реалізації, а також мікропідприємства. Відпо-

відно ріст обсягів реалізації малих і мікропідприємств склав − 1,6% і 0,6%. 
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Рис. 3. Обсяг реалізованої продукції на підприємствах України 1, с. 453 

 

Якщо розглянути галузь “Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів”, то відмітимо наступне (табл. 2): 

− стосовно тенденцій росту загальної кількості торгових підприємств спостерігаємо 
зниження їх кількості. В той же час відбулося зростання кількості малих і мікропідприємств 
відповідно на 0,5% та 1,7%; 

− кількість зайнятих і найманих працюючих в галузі скорочується; 
− обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) в сумарному вираженні зросли у 

значній мірі завдяки інфляційним процесам; 
− аналізуючи фінансову діяльність, зазначимо зростання чисельності підприємств, які 

одержали прибутки. 
Таблиця 2 

Стан розвитку малого бізнесу України в галузі “Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів” 1, с. 443, 453, 476 

Показники 2013 2014 2015 
2015 до 

2013 (+,-) 
Кількість підприємств торгівлі в Україні, 
в т.ч.: 

110414 93972 93798 − 16616 

малі підприємства у % до загальної кількості 96,5 96,7 97,0 + 0,5 

з них мікропідприємства, % 84,4 85,2 86,1 + 1,7 
Кількість зайнятих працівників, всього, 
в т.ч.: 

1156,0 1015,2 903,4 − 252,6 

у малих підприємствах, % 40,9 38,7 40,0 − 0,9 

із них мікропідприємствах, % 19,1 19,2 20,7 + 1,5 
Кількість найманих працівників, всього, 
в т.ч.: 

1129,3 993,4 873,9 − 255,4 

на малих підприємствах, % 39,6 37,4 38,0 − 1,6 

з них мікропідприємствах, % 18,4 17,6 18,2 − 0,2 
Обсяги реалізованої продукції (товарів, 
послуг) (млн. грн.), 
в т.ч.: 

1612134,4 1629690,6 1831054,7 + 218920,3 

у малих підприємствах 21,6 22,7 23,7 + 2,1 
із них мікропідприємствах, % 7,1 7,7 8,1 + 1,0 
Фінансовий результат (сальдо) − 6047,5 − 128134,8 − 86341,7 − 80294,2 

підприємства, які одержали прибуток, 
фінансовий результат 

36528,5 34360,9 56638,2 + 20109,7 

відсотків до загальної кількості 67,2 66,7 76,0 + 8,8 
підприємства, які одержали збиток, 
фінансовий результат 

452576,0 162495,7 142979,9 − 309596,1 

відсотків до загальної кількості 32,8 33,3 24,0 − 8,8 
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Узагальнюючи дані аналізу робимо наступні висновки: 

− малий бізнес в Україні замість стрімкого розвитку поступово занепадає, окрім галузі 

торгівля; 

− зменшується кількість зайнятих та найманих працівників, 

Головними причинами такого явища можна вважати: 

− негативні зміни у системі оподаткування малого бізнесу; 

− зниження реальних доходів населення на фоні зростаючої інфляції. 

Подальший розвиток малого бізнесу можливий лише за умови створення сприятливого 

бізнес-середовища у кожному конкретному регіоні країни. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

На сучасному ринку діє величезна кількість виробників, посередників і продавців 

товарів і послуг. Тому кожен суб’єкт господарювання, що виготовляє чи реалізує продукцію, 

об’єктивно є  зацікавленим у створенні та розвитку стабільної системи збуту, котра, своєю 

чергою, сприяє формуванню впливу на поведінку споживачів. Саме це обумовлює застосу-

вання мерчандайзингу як інструмента підвищення рівня конкурентоспроможності підпри-

ємств торгівлі. При цьому залучення уваги покупців відбувається без участі продавців чи 

інших працівників торговельного підприємства.  

Ефективність мерчандайзингу визначається, насамперед, збільшенням або зменшенням 

обсягів продажу. Оцінювання ефективності заходів мерчандайзингу може проводитися як 

загалом у магазині, так і в кожному окремому відділі. У першому випадку ефективність оці-

нюють на основі аналізу ряду показників, зокрема кількості чеків (чисельності покупців), 

середньої суми та структури одного чека,  гнучкості товарообороту та показників реалізації у 

розрахунку на 1 м2 торгової площі.  

На кількість чеків за визначений період може впливати рівень доступності магазину, 

асортимент і рівень цін, інтер’єр і планування магазину, ефективність викладки товарів у 

торговому залі, якість обслуговування. Динаміка кількості покупців також аналізується за 

днями тижня, що дає змогу визначити серед товарів так звані “магніти” й “аутсайдери” і, та-

ким чином, корегувати асортимент товарів і цінову політику в товарних групах, які недос-

татньо активно продаються. Такий аналіз рекомендується проводити щомісяця.  

При оцінюванні структури чека аналізується кількість товарних позицій, придбаних за 

одну покупку та середня сума, котру витратив споживач у магазині. Чим більшою є кількість 

товарів у чеку, тим ефективнішою є робота системи мерчандайзингу. Вивчаючи чеки, можна 

виділити ті групи товарів, які купуються найчастіше, та ефективність мерчандайзингу в 

різних точках торгового залу. Середню кількість показників у чеку можна збільшити завдяки 

формуванню оптимальних маршрутів просування покупців у магазині та шляхом комплекс-

них продажів (представлення і реалізація основного товару в комплексі з супутнім). У тому 

ж разі, коли показники реалізації основних (цільових) товарів є задовільними, а імпульсних – 

недостатніми, ефективним рішенням є перерозподіл товарів на полицях. Зазвичай аналіз 

структури і середньої суми чека проводять щомісяця. 

Гнучкість товарообороту визначається роллю певної товарної категорії чи товарної 

марки у змінах товарообороту. Аналіз цього показника дозволяє виявити товари, найбільш 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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чутливі до зовнішніх змін, таких як зміни інфраструктури ринку, зміни в середовищі спожи-

вачів, розвиток нових технологій виробництва і продажу тощо. Також дослідження гнучкості 

товарообороту допомагає визначити товарні групи і категорії, котрі втратили свої позиції 

через появу товарів-конкурентів у цій торговій зоні. Крім того, метод характеризує ефектив-

ність продажу сезонних товарів і дає змогу корегувати цінову стратегію магазину. Його 

доцільно застосовувати щоквартально або ж для аналізу процесів продажу сезонних товарів 

у відповідний сезон. 

Показники реалізації в розрахунку на 1 м2 торгової площі переважно включають показ-

ники обсягів товарообороту і доходів. Для їх аналізу формується карта магазину з позначен-

ням різних відділів із вказанням величини цих показників за окремими відділами. Така карта 

наочно демонструє ті відділи, які відстають за продажами товарів. Крім того, на цій же карті 

зазначаються показники коефіцієнта дохідності. Коефіцієнт дохідності визначається як від-

ношення частки товарної групи (відділу) в товарообороті до частки цієї ж групи (відділу) за 

площею. У тому випадку, якщо отримане значення перевищує одиницю, можна стверджувати, 

що торгові площі використовуються ефективно. Якщо ж показник менший ніж 0,6, то слід 

вжити заходів, пов’язаних зі зміною розміщення і сусідства проблемних відділів магазину. 

Аналіз впливу перепланування на збільшення продажів визначається за такими факто-

рами, як зміни обсягу товарообороту і прибутку за товарними групами, динаміка співвід-

ношення чисельності покупців і відвідувачів, зміни суми та позиції товару в середньому 

чеку, зменшення кількості малих (1-3 товарні позиції) та збільшення кількості середніх чеків. 

В окремих випадках у перші дні після перепланування обсяги продажу можуть знижуватися, 

що є нормальним явищем, коли така тенденція зберігається до 10-ти днів. Це пов’язано із 

необхідністю адаптації покупців до нового планування. Однак якщо показники продажу і 

надалі продовжують падати, це означає, що зміни були помилковими.  

Ефективність мерчандайзингу за окремими відділами дають змогу охарактеризувати 

такі заходи: 

- розподіл всіх покупок на категорії. При цьому важлива кількість чеків, за окремими 

категоріями; 

- аналіз кількості та переліку товарів, придбаних у певному відділі, що відображає 

комплексність покупок; 

- визначення показника віддачі торгової площі сприяє виявленню “популярних” від-

ділів і зон. 

За кожним із проаналізованих нами вище показників встановлюються нормативні 

планові показники, а пізніше розробляються заходи, котрих слід вжити для досягнення цих 

цілей і показників. 

Існує чимало інструментів, правил і механізмів мерчандайзингу, дія яких впливає на 

рівень перелічених показників і, відповідно, на збільшення чи зменшення обсягів продажу 

товарів. Залежно від такої специфіки та важливості визначається оцінка ефективності 

мерчандайзингу, однак при цьому перш за все слід забезпечити виконання двох основних 

правил, без котрих не лише регулювання ефективності мерчандайзингу, але й саме його 

застосування є практично неможливим.  

Насамперед, товар і його призначення повинні бути зрозумілими потенційному покуп-

цеві, а при наявності раціональної ціни потрапляння товару на полиці магазину формуватиме 

грошовий потік. По-друге, товар повинен бути максимально представлений в торговому залі 

– в основній і додатковій викладці та презентований стандартним чином (цінники, кольорове 

і світлове оформлення, використання POS-матеріалів тощо). Якщо ці правила виконуються, 

то ефективність продажу за охарактеризованими попередньо показниками є низькою, слід 

проводити аналіз та виявляти причини, що призвели до такої ситуації, і, врешті, буде вияв-

лено реальна ефективність мерчандайзингу на підприємстві роздрібної торгівлі. 
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АНТИКРИЗОВІ МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ РОЗДРІБНОГО 

ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

 

Сучасний складний соціально-економічний стан у країні, постійне зростання цін, 

посилення конкуренції в усіх сферах економіки, нестабільність політичних відносин стали 

вагомими причинами зниження платоспроможного попиту населення. Як наслідок, в роз-

дрібній торгівлі зменшуються обсяги реалізації товарів, розмір середнього чека, показники 

доходів і прибутку, чисельність нових покупців, однак зростають витрати, що суттєво зни-

жує спроможність торговельного підприємства до утримання набутої позиції на ринку в 

кризовий період.  

У цій ситуації власники торговельних підприємств найчастіше діють двома способами. 

Перший полягає у застосуванні комплексу заходів, які дозволяють знизити витрати на ве-

дення бізнесу, зокрема, зменшення обсягу закупівель, скорочення чисельності персоналу, 

зниження заробітної плати, мінімізація витрат обігу. Другий спосіб передбачає підвищення 

цін на товари в магазині. Безумовно, підвищення торговельної надбавки, спрощення упаку-

вання товару, надання меншої кількості послуг, закупівля товарів дещо нижчої якості за 

нижчими цінами та інші подібні заходи є досить простими та дозволяють виграти час, однак 

забезпечують економію відносно невеликої частки коштів на нетривалу перспективу. Якщо 

ж кризова ситуація розтягнеться в часі надовго, таких заходів недостатньо.  

Найдієвішим засобом для “виживання” в кризовий період і виходу роздрібного торго-

вельного підприємства на новий рівень є стимулювання продажів. Добитися збільшення 

обсягу продажів в умовах “падаючого” ринку можна різними способами. 

Насамперед, необхідно провести ґрунтовну роботу з реструктуризації товарного асор-

тименту, що дасть змогу позбутися неліквідних, неходових та несезонних товарів, а також 

дозволить оптимізувати обсяг і структуру товарних запасів. Одним із найбільш оптимальних 

методів у цьому випадку є застосування інтегрованого АВС та XYZ-аналізу. Результати 

такого аналізу закладають наочну основу для корегування і доопрацювання маркетингових 

програм і оптимізації роботи з постачальниками.  

У кризовий період чимало підприємців основну увагу приділяють логістиці, організації 

обліку та документообороту, закупівельним операціям, у той час як маркетингові заходи і 

рекламу вважають невчасними. Однак саме так званий партизанський маркетинг часто допо-

магає залучити увагу нових покупців. Суть партизанського маркетингу полягає в пошуку 

дешевих способів і засобів реклами замість дорогих. Найбільш популярними його тактиками 

є епатажний, вірусний, прихований і партнерський маркетинг та Ambient Media (зовнішня 

реклама, яка тісно взаємодіє із навколишнім середовищем). Також слід проаналізувати ефек-

тивність існуючої реклами та, у разі відсутності бажаних результатів, подбати про нову гра-

мотну й оптимальну за витратами рекламну кампанію, скориставшись, за потреби, послугами 

професіоналів. 

Важливою умовою ефективної роботи торговельного підприємства під час кризи є 

робота з персоналом. Так, у магазині доцільно залишити лише найбільш компетентних про-

давців, котрі можуть забезпечити високий рівень якості обслуговування та конверсії 



 

378 

 

(перетворення відвідувачів у покупців). Для того, щоб відрізнити працівників, які професій-

но виконують свою роботу та намагаються активізувати продажі від тих, хто тягне бізнес “на 

дно”, практики радять скористатися інструментом “таємний покупець”. Однак для того, щоб 

дані такої перевірки були точними й об’єктивними, її слід провести кілька разів.  

Тих продавців, які довели свою компетентність, у подальшому слід мотивувати на 

досягнення високих результатів. Експерти рекомендують навіть в період кризи не економити 

на витратах на персонал, а, навпаки, підвищувати зарплату кращим працівникам та прово-

дити навчання і тренінги стосовно нових технологій продажу, взаємодії з покупцями, переваг 

товарів тощо. При цьому не обов’язково користуватися дорогими послугами бізнес-тренерів, 

у той час як в мережі Інтернет пропонується значна кількість дистанційних, прийнятних за 

ціною, курсів і програм. Все це сприятиме максимальному зацікавленню працівників у 

результатах своєї роботи та, відповідно, підвищенню якості обслуговування і зростанню 

обсягів продажу. 

Крім того, хороші результати в процесі мотивації персоналу забезпечує розробка так 

званого плану лояльності до свого торговельного підприємства. Він може включати в себе 

привітання працівників зі святами, днем народження тощо, організацію трудових конкурсів, 

преміювання і заохочення найбільш успішних продавців. Керівник підприємства повинен 

намагатися забезпечити серед персоналу відчуття єдиної команди, повідомляти про досяг-

нені успіхи, як про спільний результат роботи та акцентувати увагу на перспективах май-

бутнього фінансового і кадрового росту.  

Водночас торговельне підприємство має йти назустріч не лише своїм працівникам, але 

й активно підлаштовуватися під запити споживачів, оскільки в кризовий період суттєво 

змінюється поведінка більшості покупців. Так, зменшується чисельність випадкових та 

імпульсних покупок, покупці переорієнтовуються на товари у нижчому ціновому сегменті 

або придбають менше товарів за високими цінами, більше часу приділяють вибору товару. З 

цією метою необхідно активно вивчати попит і потреби споживачів для подальшої розробки 

програм стимулювання попиту. Зокрема, доцільно розширити асортимент нових якісних, 

проте недорогих товарів, запровадити продаж в кредит товарів високої вартості тощо.  

У період кризи найбільш значущим спонукальним  фактором придбання товарів для 

більшості покупців є ціни. Однак зниження цін на усі без винятку товари є, безумовно, 

економічно невигідним для торговельного підприємства. Позитивний ефект може забезпе-

чити надання знижок різним категоріям покупців з урахуванням певних факторів: наприклад, 

знижки для пенсіонерів або студентів; знижки у певні години або дні роботи; знижки за 

придбання певної кількості товару; знижки на комплексні покупки (наприклад, шампунь та 

кондиціонер для волосся) тощо. Також для стимулювання і збільшення обсягів продажу до-

цільно видавати лояльним покупцям дисконтні, бонусні чи подарункові картки. Все це 

дозволить не лише підвищити обсяги реалізації у магазині загалом, але збільшити вартість 

середнього чека.  

Однак, усі перелічені заходи стимулювання продажів не матимуть позитивного ефекту, 

якщо керівництвом торговельного підприємства не буде розроблено чітку стратегію і план 

роботи в кризовий період. Необхідно визначити основні цілі та завдання та план з їх 

досягнення, який буде вкладатися в чіткий графік. Для цього слід врахувати статистику про-

дажів як самого підприємства, так і його конкурентів, бюджет фірми, прогнози розвитку рин-

ку тощо. Надалі необхідно регулярно аналізувати результати виконаної роботи та, за 

потреби, корегувати цілі й методи їх досягнення.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Ринкова економіка передбачає велику різноманітність суб’єктів господарської діяль-

ності, які різняться між собою залежно від змісту та характеру здійснюваних операцій, сфери 

функціонування, організаційно-правової форми. Вони постійно видозмінюються, трансфор-

муються, розвиваються, максимально пристосовуються до конкурентного середовища. 

Відповідно до чинного законодавства господарську діяльність можуть здійснювати 

господарські організації – юридичні особи і фізичні особи – підприємці. 

Найбільш поширеною організаційно-правовою формою юридичних осіб – суб’єктів 

господарювання є товариства з обмеженою відповідальністю. В таких товариствах статутний 

фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники 

товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю 

товариства, у межах своїх вкладів. На початок 2016 року було зареєстровано 488205 това-

риств з обмеженою відповідальністю, що склало 43,5% всіх юридичних осіб Єдиного дер-

жавного реєстру підприємств та організацій України [розраховано за: 3, с. 104]. 

Перевагами такої правової форми є обмежена відповідальність учасників товариства у 

межах своїх вкладів, легкість і простота започаткування бізнесу (законодавством передба-

чено можливість заснування такого товариства однією особою, скасовано вимоги щодо 

формування статутного фонду, величина якого була прив’язана до мінімальної заробітної 

плати, Кабінетом міністрів затверджений модельний статут товариства з обмеженою відпові-

дальністю – типовий установчий документ, який використовується для створення та провад-

ження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить вста-

новлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які 

пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних 

юридичних осіб). 

Другими за поширенням є приватні підприємства, що діють на основі приватної влас-

ності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з 

використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної 

власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. Це найпростіша організаційно-

правова форма юридичних осіб, багато особливостей діяльності якої можна самостійно 

регламентувати в засновницьких документах в межах чинного законодавства. На початок 

2016 року Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України нараховував 201788 

приватних підприємств [3, с. 104]. 

Досить поширеними серед організаційно-правових форм юридичних осіб є фермерські 

господарства, яке є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та 

реалізації товарної сільськогосподарської продукції. За досліджуваний період їх чисельність 

склала 43743 одиниці [3, с. 104]. 

В останні роки у народному господарстві країни зменшується чисельність коопера-

тивів. Це добровільні об’єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, 

соціально-побутових та інших питань, які можуть створюватися у різних галузях (виробничі, 

споживчі, житлові тощо). За період 2011-2016 років їх чисельність зменшилась з 29275 

одиниць до 25763, або на 12% [3, с. 104]. 

Кооперативний сектор найбільш представлений обслуговуючими кооперативами. На 

початок 2016 року їх було 17439 одиниць, або 67,7% загальної чисельності кооперативів. 

Щодо інших організаційно-правових форм юридичних осіб, то тут досить розповсюд-

женими є акціонерні товариства (15571 одиниць), комунальні підприємства (11438 одиниць), 

дочірні підприємства (12336 одиниць). 
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ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Важливе місце у ринковій економіці посідає підприємництво у сфері торгівлі. Торго-

вельне підприємництво – це підприємництво, яке пов’язане із здійсненням процесів купівлі-

продажу товарів для задоволення попиту покупців та отримання прибутку. 

Загальна схема торговельного підприємництва багато в чому аналогічна схемі вироб-

ничо-підприємницької діяльності. Відмінність полягає в тому, що в разі торговельного під-

приємництва немає потреби в забезпеченні виробничими ресурсами, які пов'язані з випуском 

продукції, оскільки матеріальні ресурси підприємець купує як готовий товар, а потім 

реалізує їх споживачеві. 

Торговельне підприємництво доцільне, якщо воно забезпечує чистий прибуток. Така 

жорстка вимога зумовлена високим рівнем ризику, що характерний для торгівлі. 

Торговельне підприємництво характеризується насамперед тим, що визначальну роль 

тут відіграють товарно-грошові та торгово-обмінні операції. 

Важливим завданням торговельного підприємництва є створення додаткових робочих 

місць, здійснення само зайнятості населення і пом'якшення соціальної напруги в суспільстві. 

Господарське регулювання торговельного підприємництва здійснюється ринком, під-

приємцями, державою і спрямоване на конкретний об’єкт, завдяки чому створюються умови 

для визначення методів і засобів розв’язання економічних завдань на мікро і макрорівнях. 

Економічний механізм регулювання торговельного підприємництва – це внутрішньо 

впорядкована система організаційних структур і конкретних форм, методів, правових норм 

управлінсько-регульованої діяльності держави, за допомогою яких суспільство використовує 

економічні закони у конкретній економічній ситуації. Сутність економічного механізму регу-

лювання підприємств торгівлі полягає в тому, що суб’єкти господарювання організовують 

свою торговельну діяльність, орієнтуючись на сигнали ринку, а ринкові відносини регу-

люються державою й управляються нею за допомогою сукупності державних інструментів: 

- державного замовлення; 

- ліцензування, квотування; 

- сертифікації та стандартизації; 

- застосування нормативів та лімітів; 

- регулювання цін і тарифів; 

- надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 

- надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 

Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів державного регу-

лювання господарської діяльності в торгівлі визначаються Господарським кодексом, іншими 

законодавчими актами, а також програмами економічного і соціального розвитку. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Основною дилемою економічного розвитку всіх без винятку країн, в т. ч. і України, є 

визначення оптимального поєднання ринку і держави, які забезпечують реалізацію двох ба-

зисних інститутів функціонування економіки: ефективності та справедливості. Результатом 

має стати формування моделі змішаної економіки, в якій постійно присутня проблема по-

шуку адекватного поєднання ринкового механізму і державного управління з метою підтри-

мання стабільності та пропорційності економіки, компенсації соціальної нерівності в тісній 

функціональній залежності від ефективності. Визначення конкретних і оптимальних інстру-

ментів цього поєднання для кожної країни в кожний її історичний період розвитку складає ту 

саму золоту середину гідного суспільства. 
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ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО ТОВАРНОГО РИНКУ У 

КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

В контексті ключових тенденцій розвитку внутрішнього товарного ринку України 

необхідно відзначити значне погіршення стану економічної безпеки держави. Результати оці-

нювання поточного стану внутрішнього товарного ринку вказують на те, що в Україні ство-

рено максимально сприятливі умови для нарощення імпортозалежності та пригнічення на-

ціональних виробників у ключових видах економічної діяльності. Чинниками подальшої 

ескалації загроз є такі: 

- Незадовільний стан конкурентоспроможності вітчизняних виробників, що обумов-

лено значним технологічним відставанням від потреб споживання. Звуження номенклатури 

виготовленої продукції в умовах розширення реального попиту призводить до подальшого 

витіснення українських виробників з внутрішнього товарного ринку та подальшого занепаду 

реального сектору економіки. Цим обумовлено реальність загрози збільшення імпорто-

залежності економіки в цілому. 

- Незадовільна якість державного стратегічного планування розвитку. Стратегічне пла-

нування в державі зведено до рівня щорічного закону про державний бюджет. Розфокусу-

вання державної політики щодо реальних проблем мультиплікується на всі рівні державних 

програм розвитку. Особливо гостро дана проблема проявляється у питанні внутрішнього то-

варного ринку. Декларативність та необов’язковість дотримання єдиних принципів еконо-

мічної політики призводить до непоправного розлому інституційного наступництва у 

державному управлінні. 

- Низька прогнозованість умов функціонування на внутрішньому ринку. Невизначе-

ність цілей та перспектив державних рішень щодо умов функціонування практично у всіх 

сферах соціально-економічного розвитку нівелює можливості навіть короткострокового біз-

нес-планування. За таких обставин створюються об’єктивні переваги для імпортерів щодо 

яких ці ризики носять опосередкований характер. 

- Фінансова слабкість та відсутність доступу національних виробників до довгостро-

кових фінансових ресурсів. Вітчизняні виробники позбавлені доступу до відносно дешевого і 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17
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довгострокового фінансового ресурсу. Елементарний брак коштів для задоволення потреб 

розвитку і реновацій визначають конкурентний програш імпортерам на внутрішньому ринку. 

Через чисельні ризики фінансова сфера орієнтована на отримання короткострокових,  

здебільшого спекулятивних ефектів, натомість потреба у кредитуванні реального сектора 

залишається декларацією. 

- Низький рівень інвестування у реальний сектор економіки. Національні виробники, не 

отримуючи необхідного обсягу фінансового ресурсу для оновлення, стрімко знижують по-

тенціал відновлювального росту, що є стримуючим чинником їхньої конкурентоспромож-

ності, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. В Україні існує гостра проблема 

низької інвестиційної привабливості з огляду на потребу залучення іноземних інвестицій. 

- Пригнічення економічної активності. В Україні сформовано небезпечний дисбаланс 

надмірного фіскального та регуляторного обтяження економічної діяльності суб’єктів госпо-

дарювання. Йдеться про необґрунтований обсяг погоджувальних процедур, зокрема через 

кількість міністерств та відомств – суб’єктів погодження, нівелюються будь-які прагнення 

бізнесу до започаткування чи розвитку діяльності. Це є ключовим чинником згортання ма-

лого та середнього бізнесу в Україні, та розростання “тіньової” економіки зі всіма її руйнів-

ними для економічної безпеки держави наслідками. 

- Неефективна система оподаткування. При декларативній підтримці приватної ініціа-

тиви, податкова система в її нинішньому вигляді не виконує стимулюючої функції для 

економіки країни. Практичні кроки з реформування податкової системи направлені лише на 

зміцнення фіскальної дисципліни, тоді як бізнес потребує реального зниження податкового 

тиску. Відповіддю бізнесу на такі податкові умови стало дрібнення своєї діяльності до рівня 

який дозволяє застосовувати спрощену систему оподаткування, а це означає, що створюється 

підґрунтя до масштабної “тінізації” господарської діяльності. В результаті держава отримує 

зворотній ефект від збільшення податкового тягаря, що циклічно розвиває дисбаланси у 

сфері державних фінансів. 

- Нерезультативність політики імпортозаміщення, в тому числі в частині її незабез-

печеності фінансовими механізмами. На сьогодні й досі відсутняефективна стратегія оптимі-

зації імпортозалежності. Окремі заходи носять несистемний характер і не можуть забезпе-

чити позитивний ефект розширення внутрішнього виробництва. Більшість ініціатив щодо 

розвитку окремих сфер промисловості не знаходять державної підтримки. У питаннях роз-

робки механізмів надання податкових преференцій та державної фінансової підтримки, 

фіскальні інтереси переважають пріоритети розвитку реального сектору. 

- Висока імпортозалежність безпосередньо національних виробників. Передусім йдеть-

ся про виробничу імпортозалежність: вітчизняні виробники дедалі менше орієнтовані на 

внутрішні фактори виробництва, натомість імпортні складники часто визначають основу 

собівартості продукції. В ситуації, що склалась проявляється подвійна загроза для еконо-

мічної безпеки держави. По-перше, економіка стає вразливою та залежною від постачальни-

ків критичних складових для імпортозалежних виробництв. По-друге, повністю нівелюються 

можливості держави впливати на цінові чинники конкурентоспроможності, зокрема через 

девальвацію грошової одиниці. 

- Циклічне збільшення інфляційного тиску. В умовах високого рівня імпортозалежності 

утворюється небезпечний макроекономічний дисбаланс циклічного накопичення інфляції. 

Імпортуючи інфляцію разом із товарами, ціни національних виробників на внутрішньому 

ринку зростають ще більшими темпами вже в результаті високої частки імпорту в собівар-

тості їхніх товарів. Ситуація стає непрогнозованою в умовах девальвації, адже рівень інфля-

ції зростає додатково на відсоток девальвації і “ставку покриття ризиків”. 

- Критичний рівень проникнення корупції у сферу державного регулювання. Проблема 

корупції традиційно виступає ключовим чинником погіршення економічної безпеки держави 

у будь-якій сфері. В контексті розвитку внутрішнього товарного ринку, корупційна складова 

практично стала елементом собівартості товарів. Водночас, з тою відмінністю, що для ім-

портних товарів вона становить невелику частку (корупційна вартість митного проходження, 
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доступу до торговельних мереж, участь у державних закупівлях тощо), тоді як для внут-

рішнього виробництва корупційна складова накопичується на всіх стадіях виготовлення 

товарів. 

- Утримання високого рівня контрабандних потоків. Гострота даної проблеми особливо 

відчутна на ринку переробної, передусім легкої промисловості. Товарна пропозиція саме цих 

ринків найбільше наповнюються за рахунок необлікованого проникнення іноземних товарів. 

Маючи значні цінові переваги (обсяг митних платежів, акцизів та ПДВ), контрабандні товари 

загрожують витісненню національних виробників з внутрішнього ринку України. За 

збереження таких диспропорцій на внутрішньому товарному ринку, вітчизняні виробники 

практично позбавлені шансів конкурувати. 

Для України вкрай необхідним є розроблення та упровадження принаймні середньо-

строкового плану дій щодо забезпечення належного стану економічної безпеки держави в 

умовах імпортозалежності внутрішнього товарного ринку.  

 

 

Осінська О. Б. 

 к.е.н., старший викладач,  

Гаврилюк А. А.  

аспірант  

Львівський торговельно-економічний університет 

 

СУЧАСНА КРЕДИТНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ 

 

Кредитна система  це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці 

відносини. Кредитні відносини виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових 

коштів підприємств, організацій, держави і населення та використання цих коштів на умовах 

повернення і платності для задоволення економічних і соціальних потреб суспільства. 

Кредитна система складається з декількох ланок, кожна з яких виконує специфічні 

функції з акумуляції та розподілу грошових коштів. Розподіл функцій між ланками кредит-

ної системи об’єктивно зумовлений відмінностями в методах і засобах діяльності та різним 

значенням в процесі відтворення капіталу. 

Організаційна структура кредитної системи характеризується різноманітністю кредит-

них установ, які поділяються на три групи, тобто створюють трирівневу структуру: 

1) центральний банк; 

2) банківський сектор (комерційні банки, інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні 

банки, земельні банки, поштово-чекові банки, торгові банки); 

3) спеціалізовані кредитні установи (небанківські кредитно-фінансові посередники): 

- інвестиційні компанії;  

- страхові компанії; 

- ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки; 

- пенсійні та інші фонди. 

Роль окремих ланок у кредитній системі не рівнозначна. Головною її ланкою є бан-

ківські установи (вони традиційно посідають перше місце за розмірами ресурсів), серед яких 

роль лідера відводиться комерційним банкам, які здійснюють переважно кредитування 

промисловості і торгівлі. Діяльність комерційних банків доповнюють операції спеціалізова-

них банківських установ, що здійснюють, як правило, кредитування на пільгових умовах 

малоприбуткових та ризикованих галузей економіки (сільського господарства, житлового 

будівництва, малого бізнесу та зовнішньої торгівлі). 

Банківська система ‒ це законодавчо визначена чітко структурована і субординована 

сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні та фінансові операції на про-

фесійній основі й функціонально взаємопов ՚язані в самостійну економічну структуру. 
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Банківська система в ринковій економіці виконує три основні функції: трансформа-

ційну, емісійну і стабілізаційну: 

- реалізуючи трансформаційну функцію, банки мобілізують вільні грошові кошти і 

передають їх у тимчасове користування іншим суб’єктам кредитних відносин; 

- емісійна функція підпорядкована створенню грошей і регулюванню грошового обо-

роту; 

- стабілізаційна функція забезпечує стійкість і стабільність банківської діяльності. 

Кредитна система включає також небанківські фінансові установ (парабанки), які здійс-

нюють фінансування виробництва і довгострокове кредитування підприємств та держави. 

У світовій практиці до парабанків належать: 

1. Інвестиційні компанії, фонди (випускають і продають власні цінні папери, в основ-

ному дрібним індивідуальним інвесторам, а на отримані кошти купують цінні папери підпри-

ємств і банків, забезпечуючи своїм акціонерам дохід у вигляді дивідендів за акціями інвес-

тиційних компаній). 

2. Лізингові компанії (купують предмети довготривалого кредитування (машини, об-

ладнання, транспортні засоби тощо) і надають їх у довгострокову оренду (на 5 років і біль-

ше) фірмі-орендарю, яка поступово сплачує лізинговій компанії вартість взятого в оренду 

майна). 

3. Факторингові компанії (купують дебіторську заборгованість клієнта, пов’язану з пос-

тачанням товарів або наданням послуг). 

4. Страхові компанії (утворюються для відшкодування можливих збитків від резуль-

татів стихійного лиха, інших несприятливих умов; страхові компанії досі мають значні та 

стійкі грошові ресурси, які вони вкладають у довгострокові цінні папери з фіксованими стро-

ками (в облігації промислових компаній). 

5. Пенсійні фонди (недержавні) (утворюються для забезпечення населення коштами в 

період після виходу на пенсію (виплати пенсій); мають досить значні суми грошових коштів, 

які вкладають в акції та облігації різних підприємств). 

6. Фінансові компанії (спеціалізуються на кредитуванні, продажу споживчих товарів та 

виплат, а також надають комерційні кредити). 

7. Ломбарди (надають кредити під заставу рухомого майна, як правило, короткостро-

кові (до трьох місяців) кредити на споживчі цілі). 

8. Інші (фінансові, трастові, брокерські та інші компанії, кредитні товариства, а також 

взаємні та інші фонди тощо; виконують допоміжну роль у кредитному механізмі, пов’язуючи 

різні сектори позикових капіталів у єдину систему. 

Кредитна структура різних держав неоднакова і відображає, зокрема, стан економіки 

країни на тому чи іншому етапі її розвитку. Так, кредитна система промислово розвинутих 

країн характеризується широкою розгалуженістю, наявністю великих універсальних банків, 

спеціалізацією дочірніх підрозділів банків на окремих видах операцій. 

Отже, сучасна кредитна система  це сукупність кредитно-фінансових інститутів, що 

діють на ринку позикових капіталів і здійснюють акумуляцію та мобілізацію грошового ка-

піталу. Через кредитну систему реалізуються сутність та функції кредиту. Тому кредитна 

система включає в себе два основних поняття: 

1) сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин, які ґрунтуються на певних 

формах і методах кредитування. Вони пов’язані з рухом позикового капіталу у формі 

різноманітних форм і видів кредиту; 

2) сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові кошти і 

направляють їх господарюючим суб’єктам, населенню, уряду. 

Отже, сучасна кредитна система забезпечує умови для розвитку науково-технічного 

прогресу, зростання виробництва, нагромадження капіталу, підтримки високої норми народ-

ногосподарського накопичення. Кредитна система сприяє вирішенню проблеми реалізації 

товарів та послуг на ринку, поглибленню соціальної та майнової диференціації між різними 

верствами населення. 
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ПЛИННІСТЬ ПЕРСОНАЛУ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ М. ЛУЦЬКА 

 

Рівень продуктивної діяльності торговельного підприємства в сучасних економічних 

умовах господарювання залежить від достатньої кількості працівників необхідного рівня 

кваліфікації та досвіду. Плинність кадрів – це складний, багатовимірний процес, який вхо-

дить до складу загального руху трудових ресурсів в народному господарстві, частиною якого 

є індивідуальні неорганізовані переміщення працівників, і який зачіпає інтереси економіки, 

менеджменту, психології. Плинність кадрів негативно позначається на роботі підприємства, 

не дає сформуватися колективу, а значить і корпоративному духу, що незмінно тягне за 

собою зниження загальних показників ефективності роботи. За даними Головного управлін-

ня статистики у Волинській області у загальній кількості вільних робочих місць та вакантних 

посад близько третини припадає на сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранс-

портних засобів і мотоциклів, 23,6% – на підприємства переробної промисловості, дев’ята 

частина – на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 

діяльності, ще 8,5% – на сферу тимчасового розміщування й організацію харчування. На 

виробничій нараді 30.08.2016р. Волинський ОЦЗ оприлюднив результати опитування 303 

підприємств краю. Прогнозна потреба становить 11 тисяч працівників, із яких 67% – це 

робітничі кадри, а 33% – фахівці з вищою освітою. За професійними групами найбільший по-

пит спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом і працівників сфери торгівлі 

та послуг (22,4% і 22,2% відповідно від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший 

– на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та 

рибальства (0,9%).  

Численні оголошення на вхідних дверях волинських магазинів та супермаркетів, що на 

роботу потрібні продавці, касири та інший торговельний персонал, свідчать про те, що плин-

ність цієї категорії персоналу є досить високою. Серед причин плинності кадрів виділяють 

три основні групи: пов’язані із сімейно-побутовими обставинами; пов’язані з незадово-

леністю умовами праці і побуту; пов’язані з порушеннями трудової дисципліни [2, с. 372]. 

Фактори, що впливають на плинність персоналу, різноманітні за джерелами, за походженням 

і часто не піддаються кількісній оцінці. Умовно їх поділяють на дві групи: зовнішні по від-

ношенню до організації та внутрішні по відношенню до організації. Серед факторів і мотивів 

плинності кадрів у магазинах і супермаркетах м. Луцька є: низька заробітна плата; невідпо-

відність виконуваних робіт рівню кваліфікації і основній професії; невизначеність перспек-

тив професійного просування; погані умови праці; погані взаємини в колективі між праців-

никами, працівниками і керівництвом; незадоволення професією. Висока плинність кадрів 

для торговельних підприємств м. Луцька є серйозною проблемою. Недостатня кількість 

обслуговуючого персоналу спричиняє: утворення черг до вузла розрахунку в час пік, несвоє-

часну викладку товарів у торговельному залі, виборку простроченого товару, зниження 

культури обслуговування – і як результат незадоволення попиту споживачів.   

Якщо для більшості організацій втрата навіть декількох співробітників за рік може 

обернутися катастрофою, то для мережевих супермаркетів, повне оновлення персоналу за 

рік, справа нормальна і звичайна. Експерти ринку праці виділяють такі наслідки плинності 

кадрів [3]: 1. Зменшення/втрати продуктивності: працівники, які, крім виконання своєї робо-

ти, змушені взяти на себе обов’язки працівника, який залишив торговельне підприємство, як 

правило, демонструють низькі результати працездатності, пов’язані зі стресом, потоком 

нової інформації, втратою часу на знайомства з новими клієнтами тощо. 2. Загальний 
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моральний настрій співробітників: ті, хто залишився на колишньому робочому місці, мимо-

волі, цікавляться новим місцем роботи колишнього колеги, намагаються уявити себе на його 

місці і спроектувати ситуацію свого власного звільнення. Психологічно така ситуація завдає 

шкоди підприємству. 3. Ціна помилок: з приходом людини на нову роботу, в новий колектив, 

до нових клієнтів помилки є неминучими  починаючи від натискання неправильної кнопки 

до невідповідного або незвичного формулювання щодо продукту. А роботодавцю не 

залишається нічого, окрім як розплачуватися за ці помилки. 4. Репутація бренду: на жаль, 

відбувається часто так, що співробітник, який залишив торговельне підприємство, починає 

невтішно відгукуватися про свого колишнього роботодавця. Тому необхідно вміти пра-

вильно розлучатися та підтримувати зв’язок з колишнім співробітником. 

Враховуючи загальну динаміку ринку праці, знайти відповідного співробітника цілком 

реально, хоч і нешвидко, але в нього все одно доведеться вкласти час, кошти та зусилля на 

первинному етапі. Звичайно, згодом у співробітника буде шанс відпрацювати все, що у нього 

вкладено, якщо він не піде після випробувального терміну. З метою скорочення плинності 

кадрів кадровим службам торговельних підприємств доцільно використати у своїй роботі з 

персоналом наступні заходи: 1. Гнучкий режим роботи. 2. Розділення і кооперація праці  

відокремлення видів трудової діяльності і встановлення системи виробничих взаємозв’язків 

між працівниками шляхом складання детальних посадових інструкцій. 3. Застосування раціо-

нальних прийомів і методів праці, завдяки яким забезпечується найбільш економне вико-

нання операцій. 4. Створення сприятливих умов праці та відпочинку. 5. Формування і удос-

коналення системи мотивації, розробка мотиваційних програм заохочення (економічних і 

неекономічних) [4 с. 45]. 

Стабільний кадровий склад є запорукою ефективної діяльності будь-якої організації. 

Вміння вчасно виявляти і управляти плинністю кадрів є одним із важливих важелів у роботі з 

персоналом, що у свою чергу забезпечить конкурентоздатність підприємства на ринку вціло-

му. Але в кожному разі перемогти плинність кадрів, напевно, неможливо без індивідуаль-

ного підходу до кожного співробітника торговельного підприємства. Людина, віддаючи по-

ловину свого життя роботі, сподівається натомість отримати задоволення своїх бажань і 

потреб, але у кожного вони різні. З боку роботодавця цілком можливо проводити регулярні 

зустрічі-бесіди зі співробітниками, щоб зрозуміти якомога раніше, що виникає невдоволення, 

або впевнитися, що нинішні умови роботи все ще прийнятні для співробітників. З’ясувавши 

причини звільнення, які зустрічаються найчастіше, необхідно приймати відповідні заходи. 

Наприклад, якщо причина звільнення в рівні заробітної плати, необхідно прорахувати фінан-

сові можливості збільшення заробітних плат, зменшення штрафів співробітників, збільшення 

преміальних або інші варіанти мотивації персоналу. Якщо виявляється, що більшість звіль-

нених мають стаж роботи до 6 місяців, це вказує на помилки в підборі персоналу та його 

адаптації. У такому випадку варто переглянути критерії відбору фахівців, розробити пам’ят-

ку адаптації молодого фахівця, провести тренінг і т. д.  Бувають ситуації, коли плинність 

спостерігається у конкретного керівника підрозділу, в цьому випадку необхідно ознайоми-

тися зі статистикою звільнень в його підрозділі, обговорити причини, організувати тренінго-

ві навчання щодо ефективного управління та взаємодії з колективом. Запропоновані заходи, 

можуть бути корисні торговельним підприємствам за умови урахування специфіки їх функ-

ціонування, місцевих умов, індивідуальних факторів. Розумний керівник  це той, хто знає 

підхід до своїх працівників і може заздалегідь передбачити та запобігти причинам, які мо-

жуть спонукати їх до звільнення. 
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СУТНІСТЬ І СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ 

ТОРГІВЛІ 

 

Оптова торгівля в умовах ринкових відносин перетворюється в складну динамічну 

систему, що функціонує в рамках надзвичайно великомасштабної, соціально-економічної 

системи ринкового середовища. 

Згідно з КВЕД, оптова торгівля визначається як перепродаж (продаж без перероблення) 

нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам і організаціям або іншим 

оптовикам, діяльність агентів чи посередників із купівлі товарів від імені подібних осіб або 

продажу товарів подібним особам і компаніям [1]. Залежно від основного організатора опто-

вої торгівлі, його функцій та повноважень світова практика дозволяє виділити такі основні 

форми оптової торгівлі, які наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Форми оптової торгівлі [авторська розробка] 

 

Аналіз статистичних показників розвитку оптової торгівлі України [2] дозволив конста-

тувати низьку роль більшості оптових підприємств в економічних показниках галузі. Важли-

вим статистичним показником є обсяг товарних запасів. У підприємствах оптової торгівлі 

України вони становлять близько 5% від оптового товарообороту. Підприємства із оптовим 

товарооборотом до 500,0 тис. грн./рік забезпечили у 2015 році лише 0,3% від загального 

обсягу оптового товарообороту; ще 10,4% підприємств із показником від 500,0 тис. грн./рік 

до 1 млн. грн./рік забезпечили загалом ще 0,5% від загального обсягу оптового товарообо-

роту. Водночас основна частка оптового товарообороту (94,7%) припадає на 15,3% оптових 

підприємств із показниками, вищими за 10,0 млн. грн./рік. Саме завдяки діяльності таких 

потужних підприємств у 2015 році порівняно з 2011 роком зросли обсяги оптового продажу 

як продовольчих, так і непродовольчих товарів. В структурі оптового товарообороту питома 

вага продовольчих товарів у 2015 році становила 18,0% (проти 17,6% у 2011 році), а непро-

довольчих товарів – відповідно, 82,0% (проти 82,4% у 2011 році). Негативної оцінки заслу-

говує те, що поряд із загальним збільшенням обсягів оптового продажу має місце зменшення 

частки реалізації товарів вітчизняного виробництва (з 63,9% у 2011 році до 46,9% у  

2015 році). Це означає, що оптові підприємства недостатньо якісно організовували процес 

дистрибуції товарами українського виробництва. 

Подрібненість і не дотримання спеціалізації оптових підприємств, нерівномірність їх 

територіального розміщення, низький рівень забезпеченості складськими площами (лише 8% 

підприємств їх мають) не дозволяють виконувати більшість комерційних функцій. 

Узагальнення різноманітних підходів, наведених у спеціальній науковій літературі, 

дозволяє до основних ознак класифікації підприємств оптової торгівлі віднести – за 
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основною функцією, яку виконують підприємства. Погоджуємося з поглядами науковців, які 

розрізняють два рівні: 

1) дислокація оптового підприємства щодо виробників і покупців продукції; 

2) склад послуг, що виконуються. Залежно від того, яке місце в русі товарів від одного 

клієнта до іншого фізично (територіально) займає оптове підприємство, можливі кілька 

варіантів: вихідні оптові бази здійснюють комплектування партій, пакування, навантаження 

й відправлення покупцям; торгово-закупівельні бази (ТЗБ); уповноважені торговельні бази, 

наприклад, за підакцизними товарами. 

Торгівля за прямими виробничими зв’язками між виробником і споживачем продукції 

зазвичай з’єднує дві послідовні стадії виробничого процесу. Посередники в цьому варіанті 

відсутні. Оптові відділення та контори виробників – це підрозділи фірм, що не є підпри-

ємствами оптової торгівлі. Ці підрозділи створені для того, щоб уникнути залучення послуг 

професійних торговців. У світовій практиці розрізняють два види підприємств, які займають-

ся такою діяльністю: збутові відділення та контори й закупівельні контори. 

Перші – це підрозділи підприємств-виробників, метою створення яких є більш жорст-

кий контроль за управлінням товарними запасами, збутом й стимулюванням. При цьому 

збутові відділення зберігають товарні запаси, а збутові контори – ні. Закупівельні контори є 

структурними підрозділами організацій покупців. Власні спеціалізовані оптові організації 

створюються в сільському господарстві, нафтопереробній промисловості. 

Найбільша група оптових торговців наведена оптовими торговельними підприємства-

ми, які є самостійними господарюючими суб’єктами, що виконують, як правило, весь комп-

лекс функцій оптової торгівлі. У світовій практиці такі підприємства називають “оптови-

ками-купцями”. Це незалежні комерційні підприємства, що здобувають право власності на 

всі товари, з якими вони мають справу. У різних сферах діяльності їх називають по-різному: 

оптові фірми, оптові дистриб’ютори, постачальницькі будинки. 

Третя форма – торговельні посередники, що виконують суто посередницькі функції, 

надаючи різноманітні послуги своїм контрагентам. Торговельні посередники відрізняються 

від оптових підприємств двома параметрами: вони не беруть на себе право власності на то-

вар і виконують лише обмежене кількість функцій. Їхня основна функція – сприяти купівлі-

продажу. 

Організатори оптового обороту не є самостійними суб’єктами торговельної діяльності 

та виконують у основному функції з організації оптових торгів. Оптовик-організатор працює 

в галузях, для яких характерне безтарне перевезення вантажів, таких, як кам’яне вугілля, 

лісоматеріали, устаткування. Такий оптовик не тримає товарних запасів і не займається това-

ром безпосередньо. Одержавши замовлення, він знаходить виробника, що відвантажує товар 

безпосередньо покупцеві на певних умовах поставки та у певний час. З моменту прийняття 

замовлення до моменту завершення поставки оптовик-організатор приймає на себе право 

власності на товар і весь пов’язаний із цим ризик. Оскільки оптовик-організатор не зберігає в 

себе товарні запаси, він торгує за більш низькими цінами. 

Таким чином, багатофункціональність оптової торгівлі визначає різноманітність під-

приємств у цій сфері діяльності. Їхні особливості та відмінності потрібно враховувати як під 

час створення нових, так і під час управління діючими підприємствами, визначаючи можли-

вості та напрямки розвитку на різних товарних ринках. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ТОРГОВИХ МАРОК У РОЗДРІБНИХ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Одним із перспективних напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств 

роздрібної торгівлі є створення торговельним підприємством власної торговельної марки 
(ВТМ) або Рrivate label, тобто випуск і продаж товарів під брендом торгової мережі або під 
торговою маркою, яка їй належить. 

Визначення рrivate label активно розпочали використовувати у середині 1980-х рр., 
коли власники роздрібних торговельних мереж США і Європи почали активно робити замов-
лення виробникам з проханням маркувати їхній товар етикеткою магазину.  

Власні торгові марки роздрібних мереж створюються і розвиваються у результаті спіль-
них зусиль рітейлерів і компаній-виробників. Почавши з безликих дешевих товарів, сучасні 
приватні торгові марки перетворилися на повноцінні бренди, якими торговельні мережі 
керують так само, як і відомими товарами, але для просування яких торговельні мережі 
мають набагато більше можливостей. 

На Заході наявність власної торгової марки стало нормою і однією із головних конку-
рентних переваг для рітейл-операторів. У найбільших роздрібних мережах світу, таких як 
Wal-Mart, Carrefour, Metro Group, Ahold, Tesco і багатьох інших, продукція під Private Label 
давно конкурує на рівних з відомими брендами. Згідно з останнім дослідженням Nielsen, в 
Швейцарії частка власних торгових марок становить 45% ринку в грошовому вираженні, в 

Іспанії і Великобританії  41%, в Німеччині, Португалії та Бельгії  понад 30%. У Канаді і 
США приватні марки займають 18% ринку, серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

ВТМ найбільш популярні в Австралії (21%) і Новій Зеландії (13%) 3. 
Створення та впровадження ВТМ в українських торговельних мережах активно почало 

розвиватися тільки в останні роки. Перш за все, власні торгові марки застосовують провідні 
продуктові роздрібні мережі. А деякі з українських рітейлерів почали випускати і продавати 
на своїх полицях товари під Private label практично з відкриттям своїх роздрібних магазинів.  

Власними торговими марками володіють такі торговельні мережі, як Fozzy Group 
(“Премія”, “Повна чаша”), “АТБ – маркет” (ТМ “Своя Лінія”, ТМ “Розумний вибір”), 
“Фуршет” (“Фуршет”), “Меtrо Сash & Сarrу Украина” (“Аrо”, “Fine Food”, “Sigmа”, “Riobа”, 
“Ноrеса Select”, “Fine Dreaming”) та ін. ТОВ “Епіцентр К” власні марки представляє в різних 
цінових сегментах, а також є спеціальні категорійні бренди, що поєднуються в унікальний 
комбінований портфель брендів. 

ВТМ – це бренди торговельної мережі, під якими пропонуються товари, що вироблені 
різними виробниками, але з якістю, що контролюється торговельною мережею і гарантується 
нею. Мережа роздрібної торгівлі бере на себе розробку дизайну, контроль якості, маркетинг і 
розповсюдження продукту. Низькі витрати на рекламу і маркетинг на базі просування товару 
на місці продажу значно знижують собівартість. Тому на ВТМ встановлюються більш низькі 
ціни, ніж на аналогічні брендові товари, за рахунок зниження витрат на дистрибуцію, 
упаковку і просування.  

Роздрібна мережа створює ВТМ з орієнтацією на певний сегмент покупців і завдяки 
знанню особливостей своєї аудиторії більш гнучко реагує на запити споживачів. 

Основні цілі роздрібної мережі при введенні в асортиментний портфель товарів під 
ВТМ полягають: 

 в створенні перспективного нематеріального активу, що підвищує вартість компанії; 

 в збільшенні маржинальної складової продажів; 

 в підвищенні лояльності клієнтів мережі; 

 в збільшенні продажів за рахунок розвитку категорій; 

 в зміні складу покупців 2.  
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Результати дослідження Nielsen Premiumization 2016 показують, що більше 30% українсь-

ких покупців готові платити за преміальні товари в таких категоріях, як м’ясо і морепродук-

ти, чай і кава, одяг і молочні продукти. Будь то преміальні ВТМ, економ сегмент, фуд-корт 

або кулінарія, приватна марка  це придбання покупцем репутації рітейлера. Торгові мережі 

дбають про свою репутацію, і, отже, приділяють особливу увагу розвитку private labels 1.  
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СУТНІСТЬ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

 

В економічно розвинутих країнах майже всі інвестиційні проекти пропонуються у 

формі бізнес-планів. Бізнес-план розробляються майже всіма економічно активними підпри-

ємствами, різної форми власності, починаючи від комерційних банків і закінчуючи промис-

ловими компаніями. Бізнес-план – це загально відомий й прийнятий засіб обміну ділової 

інформації. 

На сьогоднішній день для складання бізнес-планів поширеним є застосування міжна-

родних стандартів, зокрема TACIS, KPMG, ЄБРР, UNIDO, BFM Group [2]. Аналіз зазначених 

стандартів, а також наукових та науково-методичних праць [1] дозволив дійти висновку 

щодо відсутності наукових підходів до розробки бізнес-планів з врахуванням специфіки 

інноваційних проектів. 

Інновацію визначаємо як кінцевий результат системного процесу впровадження у 

виробництво та комерціалізації новації, що дозволяє підвищувати ефективність діяльності 

підприємства та досягати конкурентних переваг. Під новацією розуміється вперше отрима-

ний інтелектуальний результат (як матеріальний, так і нематеріальний), що може бути вико-

ристаний для підтримання попиту на продукцію підприємства і забезпечує можливості його 

сталого розвитку. Впровадження новацій зазвичай пов’язане з інвестуванням коштів, яке 

являє собою відмову від споживання благ сьогодні з метою отримання доходу у майбутньо-

му. В процесі прийняття інвестиційного рішення стосовно вкладення коштів у новації: 1) від-

бувається вибір серед альтернативних варіантів вкладення коштів через співставлення очіку-

ваного прибутку над витратами на їх здійснення по кожному варіанту; 2) проводиться оцінка 

прибутковості, часу і ризиків по кожному варіанту. Прибутковість та ризик – дві обов’язкові 

складові прийняття інвестиційного рішення. Чим вищий ризик вкладення коштів, тим більші 

вимоги до прибутковості інноваційного проекту. Інноваційний проект являє собою докумен-

тально оформлений комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на впровадження нова-

цій у виробництво та їх комерціалізацію. Ефективність реалізації цих заходів залежить від 

належного управління, яке спрямоване на досягнення поставлених цілей через реалізацію 

функцій планування, організації, мотивації, контролю та регулювання. Обґрунтоване прий-

няття рішення щодо вибору альтернативних бізнес-ідей, спрямованих на впровадження та 

комерціалізацію новацій, неможливе без чітко продуманого та складеного бізнес-плану. 

Бізнес-план стає стандартом, з яким працівники звіряють результати своєї роботи і вно-

сять необхідні корективи. Бізнес-план буде корисним на перший рік роботи новоствореного 
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підприємства для визначення пріоритетів та встановлення індивідуальних робочих завдань 

Бізнес-план потрібен всім, хто збирається вкладати кошти у реалізацію інноваційної бізнес-

ідеї. При цьому всіх користувачів (споживачів) бізнес-плану можливо поділити на дві цільові 

групи: зовнішню і внутрішню: - зовнішні споживачі – це зацікавлені особи, які лише вкла-

дають кошти і не приймають участі у реалізації інноваційного проекту. Інвестори зацікавлені 

у проектах з максимальною рентабельністю інвестицій та усвідомлюють пряму залежність 

між рентабельністю інвестицій та ризиком (чим вища рентабельність, тим вищий ризик того, 

що ця рентабельність не буде досягнута); - внутрішні користувачі – зацікавлені особи, які 

вкладають власні кошти у реалізацію інноваційного проекту або є учасниками його реалі-

зації. Звідси бізнес-план має два принципових напрями: – внутрішній – це підготовлена ін-

формативна програма реалізації інноваційного проекту з оцінкою результатів на кожному 

етапі його реалізації; – зовнішній – інформування зовнішнього інвестора та інших зацікавле-

них осіб у технічних, маркетингових, організаційно-економічних, фінансових, юридичних та 

інших перевагах інноваційного проекту. 

Оскільки економічна сутність бізнес-плану полягає у тому, щоб ознайомити потен-

ційного інвестора з сутністю бізнес-ідеї, оформленої у вигляді інноваційного проекту, який 

пропонується до реалізації, та зацікавити його до участі у ній, бізнес-план має відповідати 

деяким критеріям [3]: повнота – бізнес-план має містити всі необхідні розділи для найпов-

нішого відображення бізнес-ідеї, тобто містити всю інформацію, яка необхідна потенційному 

інвестору для прийняття позитивного інвестиційного рішення; корисність – інформація, яка 

міститься в бізнес-плані, має бути не лише повною, але й корисною, тобто не має бути зайвої 

інформації, що буде заважати та переобтяжувати сприйняття бізнес-ідеї; нейтральність – у 

бізнес-плані мають бути з максимально можливою об’єктивністю відображені всі особливос-

ті, переваги та недоліки бізнес-ідеї; реальність та достовірність – бізнес-план необхідно скла-

дати на підставі достовірної інформації, не допускається навмисне викривлення параметрів 

для підвищення привабливості бізнес-ідеї. Має простежуватися аналогія між представленими 

в бізнес-плані даними та поточним станом справ (або ринковою тенденцією, що склалася). 

Всі цифри мають підтверджуватися відповідними розрахунками; прозорість – бізнес-план 

має бути написаний логічно й послідовно, щоб користувачі (потенційні інвестори чи бізнес-

партнери) могли простежити обґрунтування його вхідних параметрів та висновків; гнучкість 

– оскільки в умовах ринкових відносин навколишнє середовище постійно змінюється, вини-

кає потреба у корегуванні бізнес-плану, яке має відбуватися з найменшими трудовитратами. 

Отже, відповідальне ставлення та ґрунтовна підготовка бізнес-планів інноваційних про-

ектів дозволяє досягнути поставлених цілей з мінімальними ризиками та у найкоротші 

терміни, що забезпечує підвищення ефективності реалізації проектів, досягнення підпри-

ємствами конкурентних переваг та можливості їхнього подальшого сталого розвитку в 

умовах змін навколишнього середовища. 
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PERFORMANCE OF THE VISEGRAD GROUP OF BANKS AND FINANCIAL 
CRISIS IN 2007-2008 

 
The paper is devoted to the analysis of the functioning of Visegrad (V4) group banks in 2005-

2013, using the non-parametric DEA method. DEA method is used for two purposes. First, we 
measure efficiency of V4 banks with DEA. Second, we use DEA to measure and decompose the 
Malmquist index in the analysis of productivity changes in V4 banks. 

The main results of our research can be summarized in two propositions, of which the first 
one ascertains a fact and the second one frames a hypothesis:  

 banks from the Czech Republic, Slovak and Poland survived the financial crisis in 2007-
2009 without the need or necessity of government intervention and, in most cases, even achieved 
distinct profit.  

 Despite early progress toward economic reform, the Hungarian banking sector did not 
experience the same successful adjustment. 
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ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ 

 
На даному етапі економічного розвитку України, а також в сучасних умовах нестабіль-

ності у банківській системі країни, є досить актуальним вивчення наявної ситуації щодо 
кредитування сільського господарства в Україні як одного з потужних джерел фінансування 
та розвитку цієї галузі.  

У 2016 році кредитування було млявим і нерівномірним попри те, що банки мали чима-
лу ліквідність. У цілому кредитний портфель скоротився, але завдяки масштабній реструк-
туризації гривневі кредити підприємствам зросли, а валютні – прискорили зниження. Порт-
фель кредитів, виданих домогосподарствам, продовжував знижуватися. Банки систематично 
видавали нові кредити лише агрокомпаніям. Сільське господарство – єдина галузь, де банки 
істотно збільшили кредитування [1]. Приріст у цілому портфеля кредитів в сільському 
господарстві за 2016 р. за фіксованим курсом становив 16%.  

Метою нашого дослідження є вивчення наявності та напряму основної тенденції роз-
витку надання банківських кредитів сільськогосподарським виробникам в розрізі регіонів на 
основі економетричного аналізу за даними 2011-2016 рр. 

Статистична оцінка достовірності отриманих лінійних моделей тренду наданих аграріям 
банківських кредитів для України загалом та окремих регіонів (табл. 1) дозволяє зробити 
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висновок про існування тенденції до зростання обсягів банківських кредитів в сільське гос-
подарство в цілому в державі, у Тернопільській, Київській та Львівській областях. Неспо-
дівано високо статистично достовірну тенденцію до зростання мають обсяги кредитів, надані 
нефінансовим корпораціям сільського господарства Львівської області.  

Таблиця 1 

Лінійні моделі тренду кредитів, наданих банками України нефінансовим корпораціям 
сільського господарства, мисливства та лісового господарства, за даними 2011-2016 рр. 

(розраховано авторами за [2]) 
Регіон Рівняння Коефіцієнт детермінації R2 F-критерій Фішера 

Україна ỹ = 24067,88+5701,61t  0,818 18,0** 

    4,59* 4,24* 

 

      

Донецька ỹ = 1122,49-73,45t  0,047 0,2 

  

1,74 0,44     

Чернігівська ỹ = 72,00+63,12t  0,539 4,7 

  

0,63 2,16     

Тернопільська ỹ = 35,84+143,01t  0,726 10,6** 

  

0,21 3,25*     

Одеська ỹ = 430,31+225,14t  0,621 6,6 

  

1,26 2,56     

Київська та м. Київ ỹ = 16279,56+2190,34t  0,671 8,1** 

  

5,45* 2,85**     

Львівська ỹ = -524,83+563,10t  0,966 113,1* 

  

2,55 10,64*     
 

* Статистична достовірність з ймовірністю р = 0,99. 

** З ймовірністю р = 0,95. 
 

Немає тенденції у наданні банківських кредитів сільськогосподарським виробникам у 

Донецькій області, тим самим відображаючи і економічну, і політичну ситуацію у Донець-

кому регіоні на сучасному етапі. 

Аналіз результатів економетричного оцінювання основної тенденції розвитку частки 

кредитів, наданих банками аграріям, у загальному обсязі кредитів нефінансовим корпора-

ціям, вказує на посилену увагу щодо зростання цієї частки тільки у Тернопільській та 

Львівській областях (табл. 2). 

Таблиця 2 

Лінійні моделі тренду частки кредитів, наданих банками України нефінансовим корпора-

ціям сільського господарства, мисливства та лісового господарства, за даними 2011-2016 рр. 
(розраховано авторами за [2]) 

Регіон Рівняння Коефіцієнт детермінації R2 F-критерій Фішера 

Україна ỹ = 6,40+0,03t  0,018 0,1 

    14,81* 0,27 

 

    

Донецька ỹ = 2,43+0,15t  0,028 0,1 

  

1,39 0,34     

Чернігівська ỹ =-4,75 +6,43t 0,703 9,5 

  

0,58  3,08**     

Тернопільська ỹ = 1,85+4,92t 0,703 9,5** 

  

0,30 3,07**     

Одеська ỹ = 1,20+1,09t 0,542 4,7 

  

0,61 2,18     

Київська та м. Київ ỹ = 5,87-0,01t 0,002 0,01 

  

12,73* 0,10     

Львівська ỹ = -1,42+3,97t  0,947 70,8* 

  

0,77 8,41*     
 

* Статистична достовірність з ймовірністю р = 0,99. 

** З ймовірністю р = 0,95 
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Виходячи з проведених досліджень, виявлено наявність та відсутність тенденції щодо 

фінансування сільського господарства в окремих регіонах України на основі банківського 

кредитування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УКРАЇНИ 

 

Важливу роль в економічному зростанні країни відіграють її зовнішньоекономічна та 

банківська діяльність. Зовнішня торгівля збільшує валютні надходження в країну або призво-

дить до зменшення її золотовалютних резервів. Іноземні інвестиції збільшують фінансові ресур-

си країни, зокрема сприяючи створенню нових і зростанню ефективності та конкурентоспро-

можності існуючих підприємств. У свою чергу банківська діяльність як інструмент фінансово-

кредитного механізму держави сприяє мобілізації коштів, їх використанню, а також забезпечує 

виконання фінансових зобов’язань перед країною та перед суб’єктами господарювання. 

У даній праці розглянуто взаємозв’язок між основними показниками зовнішньоеко-

номічної та банківської діяльності. Серед показників зовнішньоекономічної діяльності виб-

рано експорт товарів і послуг, імпорт товарів і послуг, а також прямі іноземні інвестиції в 

Україну. Статутний капітал, зобов’язання банків як загалом, так і кошти суб’єктів господа-

рювання та вклади фізичних осіб, а також надані банками України кредити загалом, суб’єк-

там господарювання і фізичним особам розглянуто як основні показники банківської діяль-

ності. Значення цих показників за 2001-2015 рр. взято з статистичних даних Національного 

банку України. 

На основі проведеного кореляційного аналізу встановлено, що існує високий кореля-

ційний взаємозв’язок між зазначеними показниками зовнішньоекономічної діяльності (крім 

прямих іноземних інвестицій в Україну) та банківської діяльності (за винятком кредитів, 

наданих фізичним особам). Найтіснішим є зв’язок між експортом послуг і коштами суб’єктів 

господарювання, експортом послуг і вкладами фізичних осіб, імпортом товарів і коштами су-

б’єктів господарювання, імпортом товарів і вкладами фізичних осіб, імпортом послуг і кош-

тами суб’єктів господарювання, імпортом послуг і вкладами фізичних осіб, імпортом послуг 

і кредитами, наданими суб’єктам господарювання, для яких значення парних коефіцієнтів 

кореляції перевищує 0,9. 

Побудовано і досліджено лінійні регресії залежності показників зовнішньоекономічної 

діяльності від показників банківської діяльності. Зокрема, парні лінійні регресії для найщіль-

ніше пов’язаних показників мають вигляд: 
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де ,  і  – відповідно, кошти суб’єктів господарювання, вклади фізичних осіб і 

кредити, надані суб’єктам господарювання;  і  – теоретичне значення експорту послуг, 
обчислене за парною лінійною регресією його залежності від коштів суб’єктів господарю-

вання та вкладів фізичних осіб відповідно;  і  – теоретичне значення імпорту товарів, 

обчислене за парною лінійною регресією його залежності від коштів суб’єктів господарю-

вання та вкладів фізичних осіб відповідно; ,  і  – теоретичне значення експорту пос-
луг, обчислене за парною лінійною регресією його залежності від коштів суб’єктів госпо-
дарювання, вкладів фізичних осіб і кредитів, наданих суб’єктам господарювання, відповідно. 

Отримані регресії показують, що при зростанні коштів суб’єктів господарювання в банках 
України на 1 млрд. грн., експорт послуг з України зростає в середньому на 0,787 млрд. грн., 
імпорт товарів в Україну – на 2,248 млрд. грн., а імпорт послуг в Україну – на 0,444 млрд. грн. 
При зростанні вкладів фізичних осіб в банках України на 1 млрд. грн., середньорічне 
значення експорту послуг з України зростає на 0,387 млрд. грн., імпорту товарів в Україну – 
на 1,099 млрд. грн., а імпорту послуг в Україну – на 0,210 млрд. грн. При зростанні кредитів, 
наданих банками України суб’єктам господарювання, на 1 млрд. грн., імпорт послуг з Украї-
ни зростає в середньому на 0,116 млрд. грн. Отримані коефіцієнти детермінації вказують на те, 
що відповідні рівняння досить точно описують зміну досліджуваних показників (понад 81%). 
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ІННОВАЦІЙНІ РИЗИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Сучасна ринкова економіка характеризується достатньо високим ступенем динамічнос-

ті та нестабільності. Будь-яка підприємницька діяльність, особливо інноваційна, тісно 
пов’язана з ризиком. Для успішного існування в умовах ринкової економіки підприємству 
необхідно використовувати сміливі, нетривіальні дії − упроваджувати нововведення, створю-
вати інновації. Недостатня увага до вирішення питань з ідентифікації та управління ризика-
ми інновацій може негативно позначитися на результатах фінансово-господарської діяль-
ності підприємства в довгостроковій перспективі. Тому питання вдосконалення системи 
теоретичних, методологічних і практичних аспектів управління ризиками інновацій є важли-
вим на сьогодні. 

Головною метою будь-якої інноваційної діяльності торговельних підприємств є ство-
рення нового продукту та максимізація прибутку від його реалізації. Слід зазначити, що ін-
новаційна діяльність здебільшого пов’язана з суттєвими або радикальними змінами в роботі 
підприємства, тому завжди містить значний ризик отримання втрат від застосування іннова-
ційних рішень чи впровадження інноваційного продукту. Надзвичайно важливим моментом 
досліджень у сфері інновацій є розрахунок та оцінка ризиків, розроблення методів управлін-
ня ними, створення програм реагування та коригування можливих негативних проявів їх-
нього впливу на діяльність підприємства для часткового зменшення або повного усунення 
несприятливих наслідків. 

Розвиток ринкових відносин в Україні визначило інноваційну діяльність як єдиний 
спосіб виживання українських підприємств незалежно від форми власності та сфери їх діяль-
ності по всім стадіям життєвих циклів організацій, технологій та продуктів праці. Результа-
тивність інноваційної діяльності прямо залежить від того, на скільки точно були проведені 
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оцінка та експертиза ризику, а також від того, на скільки адекватно були визначені методи 
управління ними. 

Ось, наприклад, компанія Polaroid вирішила повторити свій успіх з миттєвими фото-

графіями і розробила плівку, яка сама проявлялась. Однак, при цьому не були враховані 

ризики появи на ринку товарів-замінників – відеокамер, і замість очікуваного прибутку інно-

ваційний проект виявився невдалим. 

В інноваційній сфері – як в ні одній з інших областей менеджменту – успіх визнача-

ється не стільки професіоналізмом керівників та спеціалістів підприємства, скільки ефектив-

ністю їх взаємодії та взаєморозуміння. На теперішній час суттєво зросла роль горизонталь-

них зв’язків в процесі здійснення інновацій: концентрація лише на одному аспекті інновації 

суттєво збільшує ризик прийняття неадекватного рішення, яке здатне призвести до повного 

провалу проекту. На промислових підприємствах найбільш типові наступні ситуації: 

 інженерно-технічні служби ініціюють інновації без достатнього маркетингового обґрун-

тування і аналізу ризиків, керуючись своїми уявленнями про продукцію; внаслідок чого про-

екти провалюються, так як не знаходять свого споживача; 

 при розробці зразків нової продукції мало уваги приділяється економічним характе-

ристикам та моделюванню зовнішніх умов інноваційної діяльності; внаслідок цього суттєво 

стискається коло потенційних споживачів, втрачається обсяг реалізації; 

 випускаючи на ринок новий товар, підприємець ігнорує рекламу і виникає ризик 

поганого просунення нового товару; 

 розробка бізнес-плану немає точного аналізу та можливих сценаріїв розвитку інно-

ваційної діяльності з врахуванням ризиків; 

 відмова від інноваційної діяльності відбувається з перебільшенням ролі економічних 

показників в процесі прийняття рішень, що призводить до повного витіснення компанії з ринку. 

В ринкових умовах не завжди можна точно спрогнозувати, яку кількість товару буде про-

дано і за якими цінами. Кожен вид підприємницької діяльності і кожен продукт має ризики. 

Отже, займаючись інноваційною діяльністю, неможливо повністю уникнути ризиків. 

Ефективне управління ризиками – це не просто реагування на несприятливі події після того, 

як вони вже сталися. Ефективне управління, полягає в передбаченні та прогнозуванні мож-

ливих труднощів і плануванні заходів, що зменшують несприятливі наслідки. Одним із най-

важливіших компонентів плану управління ризиками інноваційної діяльності є оцінка ризи-

ків, що характеризує не тільки можливість несприятливого розвитку подій, а й складність 

усунення наслідків ризикових ситуацій. При цьому необхідно враховувати оцінки ризиків у 

всіх планах і програмах підприємства. 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ АСИМЕТРИЧНИХ ПРОЕКТІВ 

 

При оцінюванні ризиків реальних проектів грошові потоки від їх реалізації часто ха-

рактеризуються параметрами, які мають недетерміновану природу, а наявність причинно-нас-

лідкових зв’язків між окремими складовими проекту та зв’язків із зовнішнім середовищем 
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породжує невизначеність, уникнути якої практично неможливо. Завдяки цьому при оцінюван-

ні ризиків реальних проектів перевага надається стохастичному підходу, більш універсаль-

ному порівняно з детермінованим. Проблема пошуку ефективних методів виявлення, ідентифі-

кації, класифікації та оцінювання рівня економічного ризику залишається важливою пробле-

мою для суб’єктів господарювання, що функціонують у кризових умовах розвитку економіки. 

Нехай   – дискретна чи неперервна випадкова величина розподілу прибутку від реалі-

зації певного проекту. Якщо розподіл прибутків симетричний, то дисперсія та середньоквад-

ратичне відхилення досить точно оцінюють величину ризику проекту завдяки тому, що 

додатні та від’ємні відхилення величин можливих прибутків від їх математичного сподіван-

ня інтерпретуються як симетричні. При оцінюванні ризиків асиметричних проектів (з не-

нульовою асиметрією) більший інтерес становлять лише від’ємні величини відхилень мож-

ливих значень прибутків від їх математичного сподівання У зв’язку з цим природна міра ри-

зику недоотримання прибутку повинна базуватися лише на від’ємних відхиленнях від мате-

матичного сподівання та їх імовірностях. 

З цією метою у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі для оцінювання рівня ри-

зику асиметричних проектів використовуються [1, 2], наприклад, такі показники, як коефі-

цієнти асиметрії, семіваріація (зрізана дисперсія), загальний коефіцієнт ризику та ін., проте 

їх перевагам та недолікам приділяється мало уваги. 

Запропонований нами підхід для оцінювання рівня ризику асиметричного проекту ба-

зується на умовних законах розподілу, а саме на використанні умовних математичних 

сподівань та умовних дисперсій. 

Із класичного курсу теорії ймовірностей відомо, що умовною дисперсією дискретної 

випадкової величини   за умови, що   набуде деякого свого значення ix , називається 
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||  – умовне математичне сподівання (аналогічне визна-

чення можна навести і для абсолютно неперервних випадкових величин). 

На нашу думку, переваги використання умовної дисперсії для оцінювання ступеня 

ризику асиметричних проектів полягають у тому, що умовне математичне сподівання більш 

точно характеризує ступінь відхилення несприятливих результатів реалізації проекту від 

очікуваних порівняно з математичним сподіванням, яке використовується для розрахунку 

семіваріації. Особливо чітко простежуються переваги цього підходу при аналізі проектів із 

сильною асиметрією та при застосуванні теорії випадкових процесів для оцінювання ризиків 

проектів, діяльність яких супроводжується регулярними в часі грошовими потоками [3]. 

Використання умовної дисперсії дозволяє розширити незначний спектр методів, які 

використовуються на сьогоднішній день для оцінювання рівня ризику асиметричних проек-

тів з метою аналізу ризику, а також оцінювання та зниження його рівня. 
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ВИСОКОЧУТЛИВІ ДЕТЕКТОРИ БІОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА 

НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ДВОВИМІРНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Метод біодетектування, заснований на спектроскопії поверхневого плазмонного резо-

нансу (ППР), був запропонований більш ніж 30 років тому і на даний момент став одним з 
основних дослідницьких інструментів сучасних біохімічних лабораторій [1]. Безліч застосу-
вань біосенсорів на основі ППР було продемонстровано в таких областях, як розробка лі-
карських засобів, медична діагностика, ветеринарія, контроль якості продуктів харчування і 
моніторинг стану навколишнього середовища [2, 3]. Однак, для роботи з малими концентра-
ціями органічних речовин, а також дослідження взаємодій між молекулами, маси яких мо-
жуть відрізнятися в сотні разів, потрібне збільшення чутливості біодетектування. Перспек-
тивним рішенням цієї проблеми є модифікація детектуючої поверхні спектрометрів ППР. 

Підвищити чутливість біодетектування можна в першу чергу підбором оптимального спо-
лучного шару, за допомогою якого біомолекули будуть більш ефективно адсорбуватися на по-
верхню біосенсора. В якості такого шару вже непогано зарекомендували себе так звані дво-
вимірні матеріали-графен і його похідні [4]. Іммобілізація на поверхню графену і оксиду графену 
може бути реалізована з використанням стекінг взаємодії, а також ковалентного приєднання до 
кисневмісних груп оксиду графену. При цьому хімічні та оптичні властивості оксиду графену 
можуть бути модифіковані його хімічним відновленням, в результаті чого може бути підібраний 
оптимальний для даної конструкції біосенсора показник заломлення сполучного шару. 

Діапазон речовин, які можуть бути об’єктом дослідження для біодетектування на 
основі ППР, досить широкий, з огляду на те, що вони не повинні володіти жодними специ-
фічними властивостями, як, наприклад, флуоресценція, особливий спектр розсіювання або 
поглинання. Також біодетектор на основі ППР відрізняється високою швидкістю їх роботи, 
за якої час аналізу може займати кілька хвилин, а також можливістю спостерігати за змінами 
характеристик зразка в реальному часі, що дозволяє вимірювати кінетичні параметри проце-
сів, що відбуваються в досліджуваному зразку. 

В даний час в біосенсорних чіпах для спектрометрів на основі ППР використовуються 
дві технології сполучних шарів. Перша заснована на використанні самозбирається лінійних 
тіолових молекул, що утворюють міцний хімічний зв’язок з поверхнею золота. Друга техно-
логія використовує додатковий товстий шар гідрогелю, що дозволяє підвищити доступну для 
адсорбції біомолекул площу поверхні і підвищити чутливість біодетектування. Проте, чут-
ливості біосенсорних чіпів на основі гідрогелів недостатньо для аналізу міжмолекулярних 
взаємодій високомолекулярних мішеней з низькомолекулярними лігандами. 

Збільшити чутливість існуючих біосенсорів на основі ППР можна, використовуючи біо-
сенсорні чіпи на основі сполучних шарів з графена і його хімічних похідних. Графен і оксид гра-
фену володіютьють унікальними структурними, оптичними та хімічними властивостями, що 
робить їх ідеальними кандидатами для використання в оптичному біодетектуванні [4]. Струк-
тури з цих матеріалів завдяки їх двовимірнності мають велику площу поверхні, що дозволяє 
підвищити чутливість біодетектування при використанні їх для створення біосенсорних чіпів. 

Чутливість біосенсора визначається як зміна кута, що відповідає умові виникнення 
ППР для даної структури, в залежності від зміни показника заломлення середовища поблизу 
поверхні сенсорного чіпа: 
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Середовищем поблизу поверхні сенсорного чіпа здебільшого є водні розчини біомо-

лекул. Показник заломлення такого розчинника вважається рівним nmedium =1.333. Усеред-

нене значення зміни показника заломлення, що відповідає процесу адсорбції: n = 0.005.  

Слід відзначити той факт, що нанесення навіть одного мономолекулярного шару гра-

фену або оксиду графену сильно впливає на властивості ППР. Виходячи з отриманої залеж-

ності оптичної чутливості методу, можна зробити висновок, що використання тонких плівок 

графену дозволяє підвищити чутливість біодетектування приблизно на 20 відсотків. Однак, 

сигнал біодетектора залежить також від кількості адсорбованої на поверхню сенсорного чіпа 

речовини, яка буде пропорційною до товщини сполучного шару, використовуваного в сен-

сорному чіпі. 

Таким чином, адсорбція білкових молекул на поверхню сполучного шару оксиду гра-

фену в 2,5 рази вища ніж на поверхню класичного гідрогелевого сполучного шару, що забез-

печує втричі вищу чутливість біодетектування з урахуванням впливу самого сполучного 

шару оксиду графену на характеристики збудження поверхневого плазмонного резонансу. 
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ВКЛАД ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ  

 

Чільне місце серед складників соціально відповідального бізнесу займають екологічні 

проблеми, які знаходяться у площині узгодження інтересів влади, бізнес-структур та сус-

пільства. Їх розв’язання можна вважати важливою складовою соціальної політики, спрямо-

ваної на підвищення якості життя населення в сучасних умовах. У даній публікації, розгля-

даємо роль екологічної компоненти на формування соціально відповідального бізнесу.  

Актуальність розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні зумовлена її 

суттєвим впливом на досягнення економічних, соціальних та екологічних цілей, які стають 

рушіями подальшого розвитку СВБ, що сприяє підвищенню конкурентоздатності вітчизня-

ного бізнесу й економіки країни в цілому. Основними екологічними цілями, які реалізуються 

через впровадження соціально відповідального бізнесу, в першу чергу, є: раціональне 

використання природних ресурсів та зниження рівня викидів, що досягається інвестуванням 

компаній в еко-інновації та створення системи екологічного менеджменту, що передбачає 

цілеспрямовані екологічні акції, закупівлю енергоефективного обладнання, перехід на аль-

тернативні джерела енергії тощо [1]. 
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Таблиця 1 
Рейтинг країн за показниками екологічної стійкості в 2016 році 

Р
ей

ти
н

г  
Країна 

З
н

ач
ен

н
я
 

Зміна зна-
чення індексу 

за 2006- 
2016 рр. (%) Р

ей
ти

н
г  

Країна 

З
н

ач
ен

н
я
 

Зміна зна-
чення індексу 

за 2006- 
2016 рр. (%) 

1 Фінляндія 90,68 3,19 37 Вірменія 81,60 13,19 

2 Ісландія 90,51 6,91 38 Польща 81,26 8,12 

3 Швеція 90,43 5,58 44 Україна 79,69 25,38 

10 Франція 88,20 8,70 146 Камбоджа 51,24 17,52 

22 Латвія 85,71 8,02 150 Ємен 49,79 17,29 

28 Венгрія 84,60 11,54 166 Бенін 43,66 16,21 

32 Росія 83,50 24,34 173 Бангладеш 41,77 3,21 

35 Білорусія 82,30 3,77 180 Сомалі 27,66 4,93 

 
*Джерело: Environmental Performance Index 2016 [2]. 

 

Індекс екологічної стійкості характеризує стан у сфері екології та управління природни-

ми ресурсами. З таблиці 1 видно, що наша держава у період із 2006 р. по 2016 р. покращила 

значення даного індексу на 25,38 %. До прикладу у 2012 р. Україна займала 102-ге місце у рей-

тингу із значенням Індексу екологічної стійкості 46,3. Індекс екологічної стійкості складається 

з дев’яти основних індикаторів : вплив довкілля на здоров’я населення, якість повітря, вода та 

санітарні умови, водні ресурси, сільське господарство, стан лісового господарства, запас риби, 

біорозмаїття та середовище існування, клімат та енергія. Однак, світові рейтинги стану 

лісового господарства (рейтинг 70), вплив довкілля на здоров’я населення (рейтинг 76), 

біорозмаїття та середовище існування (рейтинг130) говорять про серйозність даної проблеми. 

Екологічна відповідальність як складова корпоративної соціальної відповідальності 

широке поняття. Це не лише дотримання екологічного законодавства, а відповідальність 

підприємства перед сучасними та наступними поколіннями за збереження довкілля, що вияв-

ляється у раціональному природокористуванні, ощадливому виробництві й споживанні та 

інших діях, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації. Суть екологічної відповідаль-

ності виявляється через три основні функції: стимулюючу, компенсаційну та превентивну, і 

полягає у збереженні стійкого балансу економічних та екологічних інтересів у процесі госпо-

дарської діяльності на основі попередження, скорочення та відновлення втрат у природному 

середовищі. Така постановка питання потребує комплексного впровадження цінностей еко-

логічної відповідальності в практику менеджменту та в корпоративну культуру організації. 

Більшість українських підприємств визнають лише юридичну екологічну відповідальність, а 

чимало організацій допускають і її порушення заради економічних прибутків. Разом з тим із 

року в рік зростає кількість підприємств, керівництво яких усвідомлює гостроту глобальної 

екологічної кризи та намагається зробити свій внесок у збереження довкілля. Екологічна 

складова соціальної відповідальності є однією з ключових вимог виходу українських компа-

ній на світовий ринок, на якому екологічність товарів та послуг є вагомою конкурентною 

перевагою. Експортоорієнтовані українські компанії виготовляють продукцію, що відповідає 

європейським екологічним стандартам, які є значно суворішими порівняно з вітчизняними. 

Підсумовуючи вищесказане, бачимо що, екологічна складова соціальної відповідаль-

ності є однією з ключових вимог виходу українських компаній на світовий ринок. Експорто-

орієнтовані українські компанії повинні виготовляти продукцію, що відповідає європейським 

стандартам, зокрема екологічним, які значно суворіші, ніж вітчизняні. Компанії, які роз-

вивають власні екологічні проекти, утверджують імідж соціально-відповідальних компаній, 

що доволить їм глибше проникнути на ринки збуту. 
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ПРИРОДНІ СОРБЕНТИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

В сучасних технологіях контролю та захисту довкілля все частіше використовують 

природні сорбенти, зокрема глини (бентоніт, перліт, каолініт, монтмориллоніт, палигорскіт, 

трепел, діатоміт), кремнеземи (кварцовий пісок), цеоліти (клиноптилоліт, морденіт, шабазит) [1]. 

Серед глинистих мінералів найширше застосування знайшов бентоніт. Цей алюмоси-

лікат підвищує ефективність коагулянтів під час очищення природних вод від гумусових 

речовин і залишкового алюмінію до норм, які рекомендовані ВООЗ (0,2 мг/л). Високий вміст 

гумусових речовин у воді є основною причиною утворення токсичних хлорорганічних сполук 

під час хлорування води. На основі бентонітів і високомолекулярних флокулянтів розроблені 

ефективні технології очищення природних і стічних вод “RETAMIX” та “FLYGTOL”. В 

Україні бентонітові глини використовуються для очищення стічних вод фабрик з виробництва 

паперу від високодисперсного целюлозного волокна та барвників. Насичений барвниками 

бентоніт згодом використовували як наповнювач паперу [1]. Під час очищення води від 

барвників, водорозчинних полімерів, білків перевагу віддають бентонітам, а не активованому 

вугіллю, сорбційна здатність якого стосовно цих забруднювачів є суттєво нижчою. Бенто-

нітові глини використовують в технологіях освітлення вин [2] та фруктових соків. В резуль-

таті контакту з бентонітом із напоїв вилучається надлишок білкового азоту, пектинових і 

дубильних речовин, барвників та іонів важких металів. В США на основі діатоміту та пер-

літу фірми “Менвіл”, “Дикаліт”, “Ігл-Пічер”, “Грейт Лейкс Карбон Корпорейшн” випускають 

понад 30 марок фільтропорошків для очищення води. Українськими вченими на основі 

перліту розроблена технологія одержання адсорбенту “Жемчуг” для збору розлитої нафти і 

нафтопродуктів на внутрішніх акваторіях [1]. 

Під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС глинисті мінерали застосо-

вували для дезактивації одягу, техніки, будівельних матеріалів, радіоактивних стічних вод. 

Радіоактивну воду на АЕС очищують також з допомогою природних цеолітів шабазиту та 

клиноптилоліту. В Японії у 2011 р. під час ліквідації наслідків аварії на Фукусімській АЕС 

також застосовували природні цеоліти. 

Клиноптилоліт в порівнянні з кварцовим піском забезпечує краще вилучення з води 

дисперсних домішок, фітопланктону, мікроорганізмів, заліза, алюмінію. Перший промисло-

вий клиноптилолітовий фільтр почав експлуатуватись на водоочисній станції м. Коростеня 

Житомирської обл. в 1981 р. На даний час цеолітові або змішані цеолітово-піщані фільтри 

впроваджені на багатьох водопровідних станціях України. Клиноптилоліт застосовують 

також для вилучення іонів амонію із стічних вод. Якщо цей цеоліт модифікувати алюмінієм 

сульфатом, то його можна використати для вилучення з вод фторид-іонів [1]. 

Вивчена можливість використання природних закарпатських цеолітів (клиноптилоліту та 

морденіту) в технологіях захисту довкілля [3]. Досліджено сорбційні властивості цих природних 

наноматеріалів стосовно слідових кількостей токсичних важких металів та хлорорганіч- 

них речовин, рідкісно земельних елементів, шляхетних металів, природних антиоксидантів  
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(флавоноїдів). Показано, що змінюючи умови модифікації цеолітів, а також кислотність дослід-

жуваних розчинів, можна істотно впливати на селективність та сорбційну ємність алюмоси-

лікатів. 

Сумарні запаси природних цеолітів українського Закарпаття становлять понад 1 млрд. 

тонн, з них більше 900 млн. тонн припадає на Сокирницьке родовище клиноптилолітів. На 

території Хустського р-ну Закарпатської обл. функціонує ТзОВ “Сокирницький цеолітовий 

завод”. Застосування закарпатського клиноптилоліту регламентовано технічними умовами 

ТУ 14.5-00292540.001-2001. 

Вивчено можливість використання закарпатських цеолітів в аналітико-екологічному 

контролі вод на вміст металів і хлорорганічних речовин, а також як фільтрів для очищення 

вод і технологічних розчинів. Запропоновані селективні методи концентрування важких ме-

талів та хлороформу в режимі твердофазової екстракції апробовано на численних прикладах 

аналізу природних, питних та стічних вод західного регіону України. 

На основі композицій Tb(Ce)(Eu)-клиноптилоліт розроблено методи люмінесцентного 

визначення нанограмових кількостей Tb, Ce, Eu, дипіколінової кислоти, яка є обов’язковим 

компонентом патогенних бактеріальних спор, а також поширеного нестероїдного протиза-

пального засобу – мефенамінової кислоти. 

Встановлено, що композиція Ag-клиноптилоліт чинить потужний антимікробний 

ефект. Тому, зразки закарпатських цеолітів із сорбованим сріблом можна використати як 

фільтри для одночасного очищення вод від токсичних речовин (важких металів та хлорорга-

нічних речовин) і патогенних мікроорганізмів. 

Показано принципову можливість використання закарпатського клиноптилоліту під час 

очищення та аналізу реакторних вод АЕС, які містять ізотопи Се-144, Sr-90 та Со-60. 

Запропоновані методики концентрування металів на цеолітах можна використати для 

регенерації дорогоцінних та рідкісних металів Ag, La, In, Tb, Ce, Eu, Nd, Ga та Sc зі стічних 

вод та відпрацьованих технологічних розчинів без великих енергозатрат. 

Спільно з науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова зразки Cu(Pd) – клиноптилоліт запропоновані, 

як ефективні каталізатори низькотемпературного окиснення токсичного чадного газу. 

Композиції на основі закарпатських цеолітів можуть бути використані як сорбційно-

фільтраційні інженерно-геохімічні бар’єри для уловлювання забруднювальних речовин без 

створення перешкод для фільтрації води, що виключає підтоплення ділянки (придатний 

об’єкт Грибовицьке сміттєзвалище). 

Відомо, що (Ag)(Zn)(Cu)-цеоліти сорбують злоякісні клітини. Оскільки із 30 природних 

цеолітів лише клиноптилоліт дозволено для застосування в харчовій і медичній практиці, то 

композиції закарпатського клиноптилоліту з Ag+, Zn2+, та Cu2+ у подальшому будуть дослід-

жені на предмет можливості використання їх в антиканцерогенній терапії. 

У 2016 р. в ЛТЕУ ліцензовано нову спеціальність “Технології захисту навколишнього 

середовища”. Студенти, які навчатимуться на цій спеціальності, залучатимуться до наукової 

роботи з тематики природних сорбентів. Відповідна тематика також відображена і в навчаль-

них курсах екологічних дисциплін. 
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ШЛЯХИ ПОТРАПЛЯННЯ, НАКОПИЧЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 

 

Актуальність проблеми безпеки продуктів харчування з кожним роком зростає. Безпеч-

ними можна вважати такі продукти харчування, що не спричиняють шкідливого впливу на 

здоров’я людини, а також її майбутнього покоління. Токсичними речовинами харчових про-

дуктів можуть бути як природні компоненти продуктів, що проявляють шкідливу дію, так і 

шкідливі речовини, що потрапляють в їжу ззовні.  

Сполуки важких металів становлять велику й небезпечну групу речовин (Hg, Pb, Cd, 

As, Sb, Sn, Zn, Al, Be, Fe, Cu, Ba, Cr, Tl). Залежно від концентрації деякі з них можуть бути як 

біологічно необхідними, так і шкідливими чи отруйними для здоров’я людини речовинами. 

Найбільшу небезпеку з наведених елементів представляють ртуть (Hg), свинець (Рb), кадмій 

(Cd), що здатні накопичуватися в органах і тканинах живих організмів і проявляють 

канцерогенний і мутагенний ефекти. 

З розвитком ядерної енергетики в біосферу почали потрапляти радіонукліди. Найнебез-

печнішими із них є 90Sr, 137Cs (періоди піврозпаду відповідно 27 і 32 роки) і 131I (період 

піврозпаду 8 діб). 

Опромінення організму призводить до різних видів мутацій, порушення процесів роз-

паду глюкози і вищих полісахаридів, зниження вмісту ліпідів. При дії іонізуючого випро-

мінювання на ліпіди відбувається також утворення перекисних сполук, що призводять до 

руйнування клітинних мембран і загибелі клітини.  

Ще одна група токсичних речовин – це залишки сільськогосподарських отрутохіміка-

тів. Світове виробництво пестицидів безупинно зростає. Найпоширенішими є хлорорганічні, 

фосфорорганічні, карбамати, ртутьорганічні та купрумвмісні. Вони проявляють різну токсич-

ність, стійкість і кумулятивні властивості. 

Нітрати широко поширені в природі. При споживанні в підвищеній кількості нітрати 

(NO3
-) у травному тракті частково відновлюються до нітритів (NO2), що в організмі взає-

модіють з гемоглобіном крові з утворенням метгемоглобіну, нездатного зв’язувати й перено-

сити кисень. З нітритів можуть утворюватися різні N-нітрозаміни, яким на 80% притаманні 

канцерогенна і мутагенна дії. 

Основними джерелами надходження нітратів і нітритів в організм людини є рослинні 

продукти. До м’ясних продуктів, ковбас, риби, сирів додають натрій або калій нітрит як 

консервант чи з метою збереження натурального кольору м’ясопродуктів. Широкий спектр 

нітрозосполук утворюється в результаті технологічної обробки сировини, напівфабрикатів 

(інтенсивна термічна обробка, копчення, соління, тривале зберігання й т.п.).  

З метою підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин, профілактики їх 

захворювань у тваринництві широко застосовуються різні лікарські й хімічні препарати: 

антибіотики, сульфаніламіди, нітрофурани, гормональні препарати, антиоксиданти тощо.  

Антибіотики, що зустрічаються в харчових продуктах, можуть бути наступного походження:  

1) природні антибіотики; 

2) що утворюються в харчових продуктах в результаті виробництва (з’являються, 

наприклад, при ферментації деяких видів сирів); 

3) що потрапляють у харчові продукти в результаті лікувально-ветеринарних заходів; 

4) що застосовуються як консервуючі речовини з метою попередження їх псування.  
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Найчастіше застосовують антибіотики із групи тетрациклінів, а також пеніцилін, стреп-

томіцин, левоміцитин, граміцидін. 

Антимікробна дія сульфаніламідів менш ефективна, ніж дія антибіотиків. Однак вони 

дешевші й доступніші. Найчастіше в організмі тварин і птахів, продукції тваринництва 

(м’ясо, молоко, яйця) виявляють сульфаметазин, сульфадиметоксин, сульфадимезин.  

Систематичне вживання продуктів харчування, забруднених антибіотиками, сульфані-

ламідами, гормональними препаратами й іншими препаратами є причиною дисбактеріозів. 

Тому дуже важливо забезпечити необхідний контроль залишкових кількостей цих забрудню-

вачів у продуктах харчування. 

Природні токсини не поступаються за канцерогенною активністю антропогенним ксе-

нобіотикам. Найбільшу небезпеку представляють бактеріальні токсини, зокрема мікотокси-

ни, що є вторинними метаболітами мікроскопічних цвілевих грибів. Їх біологічна дія прояв-

ляється як у вигляді гострих токсикозів, так і у вигляді виражених канцерогенних, мута-

генних і тератогенних ефектів. 

Бактеріальні токсини забруднюють харчові продукти і є причиною гострих харчових 

інтоксикацій. 

Staphylococcus aureus є причиною стафілококового харчового отруєння, що продукують 

ентеротоксини. Найбільш сприятливим середовищем для росту й розвитку стафілококів є 

молоко, м’ясо й продукти їхньої переробки, кондитерські кремові вироби.  

Clostridium botulinum продукує ботулотоксини, що мають білкову природу. Вони вражають 

рибні, м’ясні продукти, фруктові, овочеві й грибні консерви в результаті недостатньої теплової 

обробки й за умов різкого зниження вмісту кисню (герметично закупорені консерви).  

Ксенобіотики здатні накопичуватися в ґрунтах, водоймах, а з атмосферними й водя-

ними потоками переносяться на тисячі кілометрів. Пересуваючись по харчових ланцюгах, 

ксенобіотики потрапляють в організм людини.  

Однак не лише навколишнє середовище є головним джерелом забруднення сировини й 

харчових продуктів, а й з’являються нові та модифікуються традиційні технології одержання 

продуктів харчування. Такі технології часто пов’язані із застосуванням жорстких видів об-

робки сировини й напівфабрикатів, що може призвести до утворення токсичних речовин 

(утворення фурфуролу, трансжирів на стадії термічної обробки кондитерських виробів і від-

гонки етилового спирту).  

Значну небезпеку можуть представляти й деякі види фальсифікації харчових продуктів. 

Переважно, це види асортиментної фальсифікації, які можуть призвести до використання 

небезпечних замінників. Також широкого поширення набули різні види неперевірених хар-

чових добавок і нових пакувальних матеріалів; відсутні або погано контролюються техноло-

гічні процеси і якість продуктів харчування, що випускаються малими підприємствами. 

На сьогодні питання контролю за забрудненням продовольчої сировини, харчових 

продуктів та кормів токсинами є важливим і вирішується не тільки в рамках окремих держав, 

але і на міжнародному рівні (ВООЗ і ФАО).  

У системі організації контролю за забрудненням продовольчої сировини і харчових 

продуктів можна виділити два рівні: інспекція та моніторинг, які містять регулярні кількісні 

аналізи продовольчої сировини і харчових продуктів.  

Моніторинг дозволяє встановити рівень забруднення, оцінити ступінь реального наван-

таження і небезпеки, виявити харчові продукти, що є найбільш сприятливим субстратом для 

забруднювачів, а також підтвердити ефективність заходів, що проводяться, щодо зниження 

забруднення харчовими токсинами.  
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА 

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. 

 

Екологічна безпека є однією з найголовніших складових економічної безпеки і важливою 

умовою ефективного розвитку української держави. Загальний стан екологічної безпеки в 

Україні погіршується через ряд чинників як природного так і антропогенного характеру. А це в 

свою чергу погіршує умови проживання та стан здоров’я населення. Одним з варіантів вирі-

шення подальшого розвитку є впровадження концепції сталого розвитку, що забезпечує базові 

потреби людини і зберігає екологічне середовище. Для гармонізації відносин між суспільством 

і природнім середовищем необхідно вирішити комплекс завдань: формування ефективної сис-

теми управління економікою з врахуванням раціонального використання та відтворення при-

родних ресурсів, зміни структури споживання з врахуванням міжнародних аспектів розвитку, 

створення позитивного інвестиційного клімату. [1]. 

Перехід до сталого розвитку був задекларований Конференцією ООН з навколишнього 

середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) Економіка має функціонувати в межах зако-

нів економіки природи. 

До основних складових економічної безпеки повинна входити екологічна безпека, якій 

властиві певні риси: 

- може розглядатись на місцевому, регіональному та глобальному рівнях; 

- може бути короткочасна та довготривала; 

- реалізується в інтересах як суб’єкта, так і об’єкта; 

- ґрунтується на еколого-соціальних та біосферних закономірностях, що пов’язані з 

різними сферами життя [2].  

Концепція сталого розвитку має три основні сфери впливу: 

- екологічний – визначає умови і межі відновлення екологічних систем унаслідок їх 

експлуатації; 

- економічний – передбачає формування економічної системи гармонізованої з екологічним 

чинником розвитку;  

- соціальний – утверджує право людини на високий життєвий рівень в умовах еколо-

гічної безпеки й благополуччя [3]. 

Ринкова економіка сприяє регулюванню попиту та пропозиції, але сприяє неефектив-

ному використанню екологічних ресурсів. Спрацьовує “закон 20%”  п’ята частина населен-

ня в кожній державі володіє 80% усіх матеріальних благ [4]. 

Великий негативний вплив на суспільство мають антропогенні фактори: 

- хімічні (пестициди, промислові отрути, дими в тому числі тютюновий, побутова хімія, 

вихлопи автомобільних двигунів, формальдегід);  

- фізичні (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання та радіація.) На сьогодні 

контролюється наявність близько 800 речовин, що складає третину небезпечних для людини 

речовин, адже це потребує значних матеріальних затрат та кваліфікації спеціалістів; 

- соціальні (психологічні захворювання, депресії, прояви антисоціальної політики). 

У сучасний період стратегічного планування та реформ в управлінні державою важливо 

передбачити механізми зв’язку між системою охорони здоров’я, екологічними та еконо-

мічними заходами. Для покращення екологічної безпеки доцільно: здійснювати постійний 

моніторинг впливу господарських виробництв на навколишнє середовище; вдосконалювати 
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нормативно-правові акти з екологічної безпеки; залучати кошти інвесторів для вирішення 

екологічних проблем (переробки та утилізації сміття); розробка програм екологічної освіти 

населення; розвиток молодіжних екологічних організацій; посилення контролю за нормами 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу, ґрунт, та водні об’єкти. Це створить умови для 

впровадження концепції сталого розвитку в регіоні та країні.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЩОДО 

ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ 

 
Невід’ємним елементом сучасного промислового виробництва є значний антропогенний 

вплив на навколишнє середовище. При застарілих системах очищення викидів “брудного 

виробництва”, його значних обсягів у добувній галузі, металургійній, хімічній промисловості 

та тепловій енергетиці, ставленні до природи власників та керівників підприємств, усім сферам 

географічної оболонки завдається значних екологічних збитків. Як результат, споживачами 

відходів виробництва стають прості громадяни, які проживають в ареалі забруднення. 

Під забрудненням атмосфери слід розуміти зміну властивостей та погіршення якості 

середовища в результаті викидів забруднюючих речовин. Автотранспорт є основним джере-

лом антропогенного забруднення атмосфери  34% від загальної кількості викидів складають 

викиди від автотранспорту. Атмосферне повітря переважно забруднюється діоксидом вуг-

лецю – 95 млн. 046,3 тис. тонн який викинуто стаціонарними джерелами забруднення, тобто 

промисловими виробничими об’єктами. Основними забруднювачами є метан, оксид вугле-

цю, діоксид інші сполуки сірки, які отримується за рахунок роботи гірничодобувної промис-

ловості та вугільних ТЕЦ. В порівнянні з 2010 роком, обсяги викидів забруднюючих речовин 

зменшилися на 4,6%, а діоксиду вуглецю на 4,7%. Обсяги викидів серед областей країни за 

максимальними та мінімальними показниками відрізняються в сотні разів, адже на Донецьку 

область припадає понад одна третя викидів забруднюючих речовин – 34,4% а на Чернівецьку 

0,07%. 

Значне зменшення викидів забруднюючих речовин (табл. 1) у 2015 році суттєво зни-

жується у порівнянні з 2010 роком за рахунок впровадження програм щодо зменшення вики-

дів забруднюючих речовин і без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і  

м. Севастополя, за 2014-2015 рр. та без частини зони проведення Антитерористичної операції.  
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Таблиця 1 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря по регіонах (тис. т) 
Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 6515,7 6726,3 6662,6 6569,2 5346,2 4521,3 

Автономна 

Республіка Крим 141,4 130,1 137,8 130,4 … … 

Вінницька 185,1 169,9 182,7 229,0 196,6 194,6 

Волинська 57,2 52,8 50,4 48,5 45,8 42,8 

Дніпропетровська 1140,5 1157,9 1173,1 1143,8 1037,1 876,5 

Донецька 1589,9 1729,3 1714,7 1646,5 1138,5 974,7 

Житомирська 87,5 86,8 85,7 88,4 77,4 69,7 

Закарпатська 87,1 89,4 72,1 69,2 60,5 54,2 

Запорізька 326,1 341,2 316,0 353,0 296,6 270,4 

Івано-Франківська 224,9 275,9 249,1 253,5 277,2 266,4 

Київська 269,0 278,7 308,1 277,3 252,2 203,6 

Кіровоградська 72,2 73,9 73,8 73,8 64,0 61,7 

Луганська 599,2 553,5 529,5 522,4 244,5 133,0 

Львівська 246,3 256,6 253,9 238,4 209,6 203,1 

Миколаївська 83,2 89,9 87,1 83,0 69,7 63,5 

Одеська 181,2 173,8 169,0 164,8 152,3 129,7 

Полтавська 172,7 181,3 178,9 176,6 166,6 141,0 

Рівненська 56,2 62,5 60,4 56,1 56,8 52,1 

Сумська 88,9 88,0 80,1 77,5 70,4 57,9 

Тернопільська 63,9 65,4 65,0 57,7 49,1 46,4 

Харківська 281,4 303,0 319,4 328,5 263,1 148,7 

Херсонська 74,2 74,9 73,6 72,7 63,8 57,1 

Хмельницька 83,8 83,5 79,7 80,7 79,2 75,5 

Черкаська 138,6 140,2 146,4 150,1 136,6 120,3 

Чернівецька 44,6 45,4 41,1 39,0 37,0 34,1 

Чернігівська 96,7 98,0 93,6 91,0 87,4 73,3 

м. Київ 265,3 254,5 259,2 247,7 214,2 171,0 

м. Севастополь 20,9 20,9 20,7 20,2 … … 
 

Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 

2014-2015 рр. також без частини зони проведення Антитерористичної операції 
 

Можна зробити висновок, що кількість викидів в атмосферу від автотранспорту з кож-

ним роком стабільно зростає. Аналіз цієї динаміки дозволяє прогнозувати подальше зрос-

тання кількості викидів у найближчі роки. Особливо небезпечна ситуація складається у 

великих містах (Київ, Дніпропетровськ, Донецьк), де викиди від автотранспорту суттєво 

переважають викиди від стаціонарних джерел. 
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СЕКЦІЯ “МИТНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ 

ЕКСПЕРТИЗИ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ” 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушеннями у сфері господарської 

діяльності, слідчому часто доводиться працювати з різноманітними документами. За змістом 

документи, які досліджуються під час розслідування злочинів у сфері господарської діяль-

ності поділяються на шість груп: 1) документи як предмет злочинного посягання; 2) доку-

менти як засіб вчинення злочину; 3) документи, які характеризують діяльність підприємства, 

установи, організації; 4) документи, які характеризують стан контролю діяльності; 5) доку-

менти, що характеризують особу злочинця; 6) документи, що містять інформацію про інші 

обставини, які мають значення у розслідувані справі [2, с. 275-283]. 

На підставі інформаційної значимості певних документів слід виділити кілька їх груп. 

1. Нормативно-правові акти, які визначають правила формування, розподілу і 

використання бюджетних коштів.  

2. Планові документи, якими визначаються підстави надання, обсяг, розподіл та цільове 

призначення коштів.  

3. Документи, що визначають посадове становище, компетенцію службової особи, яка є 

суб’єктом злочину. Ці документи знаходяться на самому підприємстві, в установі чи орга-

нізації, а також можуть знаходитися у вищестоящих організаціях. Нормативно-правові акти, 

які визначають службовий статус керівників центральних органів, містяться в офіційних 

виданнях. 

4. Документи, що визначають організаційно-правовий статус та джерела фінансування 

підприємства, установи, організації, де було вчинено злочин. Ці документи підлягають дос-

лідженню у зв’язку з тим, що даний вид злочину може бути вчинений службовою особою не 

тільки державного підприємства, але і недержавної форми власності. 

5. Документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Ці документи мають 

суттєве значення для розслідування і можуть містити сліди злочину. 

6. Документи, що свідчать про укладання певних договорів та є підставами для їхньої 

оплати. Ці документи можуть мати доказове значення, якщо для оплати таких договорів були 

незаконно використані бюджетні кошти. 

7. Казначейські (банківські) документи. Бюджетні кошти найчастіше стають предметом 

зловживань у безготівковій формі. Кожна операція по рахунках у банку та казначействі 

здійснюється на підставі певних документів.  

8. Документи, які складаються при розрахунках із застосуванням казначейських векселів. 

9. Чорнові записи та неофіційне листування службових осіб, що мають значення для 

кримінальної справи (робочі зошити, записники тощо). Це особлива група документів-джерел 

доказів, яка потребує певної уваги при розслідуванні даного виду злочинів. [1, с. 125-133]. 

Вивчення документів при розслідуванні економічних злочинів відрізняється від їхнього 

огляду тим, що: а) весь масив документів аналізується у взаємозв’язку, а не кожний окремо, 

як при огляді [3, c. 219-220]; б) аналізу піддається значно більш широке коло документів ніж 

при огляді; в) ця діяльність не регулюється нормами КПК, і її результати не фіксуються в 

окремих процесуальних документах; г) вивчення документів проводиться на протязі всього 

досудового розслідування; ґ) якщо при слідчому огляді дослідженню підлягає в основному 
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форма документів, то вивчення спрямовано, перш за все, на встановлення і оцінку певних даних, 

які містяться в їхньому змісті. 

У справах про економічні злочини особливу увагу необхідно приділяти вивченню доку-

ментів із різноманітними резолюціями, підписами, помітками підозрюваної особи, оскільки 

вони вказують на безпосереднє відношення певної службової особи до дій, які відображені в 

документах. Об’єктами вивчення можуть бути і документи, що складаються у зв’язку з роз-

слідуванням і відбивають результати відповідних слідчих та інших дій, а саме: акти ревізій, 

висновки судових експертиз, протоколи допитів тощо. 

Найбільш ефективним для виявлення обставин, що мають значення для справи, при 

вивченні документів може бути використання слідчим методу криміналістичного порівняль-

ного аналізу. 

Вивчення документів відіграє значну роль при підготовці до проведення окремих слід-

чих (розшукових) дій, в тому числі їхнього огляду. При цьому виявляються дані, які мають 

значення для визначення основних завдань слідчої (розшукових) дії, вибору найефективні-

ших прийомів її проведення тощо. 

Підготовка до слідчого огляду документів у справах про господарські злочини має 

включати такі заходи: 

- розподілення документів за можливою процесуальною формою їхнього використання 

у справі в якості доказів;  

- ознайомлення при необхідності з питаннями стосовно порядку оформлення докумен-

тів, способів виявлення підробок. Слідчий може зробити це, як особисто ознайомившись зі 

спеціальною літературою, так і отримавши консультативну допомогу фахівців у галузях бух-

галтерського обліку чи технічного дослідження документів; 

- підготовка технічних засобів, необхідних для виявлення у документах різного роду 

підробок; 

- підбір та запрошення осіб, участь яких необхідна при проведенні огляду. Сюди від-

носяться: а) підбір спеціалістів; б) підбір понятих; в) вирішення питання про участь в огляді 

підозрюваного або свідків. 

Після виконання вищевказаних підготовчих дій можна переходити до стадії безпосе-

реднього огляду документів, яка починається з встановлення і фіксації зовнішнього вигляду 

документа, реквізитів (найменування, дати і місця складання тощо) та його змісту, ознак 

внесення змін тощо. 

Деякі документи, отримані в процесі розслідування справ у сфері господарської 

діяльності, можуть містити ознаки матеріального чи інтелектуального підроблення. Це може 

бути внесення неправдивих даних стосовно понесених установою затрат; заниження розміру 

або повне приховування фактів отримання чи використання установою бюджетних коштів; 

внесення до документів неправдивої інформації про мету, на яку були фактично використані 

кошти та інші подібні дії. У таких випадках криміналістичному дослідженню підлягає як 

зміст, так і форма документа. 

Огляд документів завершується оформленням його результатів у відповідному прото-

колі, який складається з дотриманням вимог, встановлених ст. 104 КПК України.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 

МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ 

 

Мікроорганізми, що викликають псування харчових продуктів, можуть діяти на різних 

стадіях технологічного процесу: до і під час підготовки чи обробки продукту; в нормальних 

умовах передбачуваного використання; в нетипових умовах, тобто, якщо вони є у наявності, 

не зруйновані чи контролюються належними технологічними методами. Їх регулювання буде 

залежати від належної обробки харчового продукту чи його інгредієнту. Проте, інколи 

флора, що сприяє псуванню, може зростати до рівнів, при яких харчовий продукт буде під-

даватися псуванню навіть при застосуванні найкращих систем контролю [2]. 

М’ясні напівфабрикати – вироби, попередньо підготовлені до термічної обробки. Фарш 

– найважливіший компонент, який, у традиційних пельменях складається з трьох видів 

м’яса: яловичини, свинини і баранини [1]. Основними небезпеками біологічного характеру у 

м’ясі слід вважати початкову і залишкову протеолітичну мікрофлору, а саме: 

- патогенні мікроорганізми та утворювані ними токсичні сполуки. Знищення патоген-

них мікроорганізмів зазвичай не призводить до інактивації утворених токсинів. Тому, слід 

створювати несприятливі для них умови впродовж усього ланцюга переробки та товароруху. 

- мікроорганізми псування, продукти життєдіяльності яких не є безпосередньо пато-

генними, але можуть викликати розлади чи алергенні реакції. Особливо, це стосується про-

теолітичної мікрофлори, внаслідок життєдіяльності якої утворюються біогенні аміни, утво-

рювані під час декарбоксилювання білків [2]. 

Для експертизи було відібрано три зразки м’ясних пельменів різних торгових марок. 

Зокрема, пельмені “Фірмові” ТМ “Геркулес” (зразок № 1), пельмені ТМ “Левада” (зразок № 2) 

та пельмені Домашні ТМ “Дригало” (зразок № 3).  

Дослідження проводилися у відділі ветеринарно-санітарної експертизи Львівської 

регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини. Відбір проб і підготовку до дос-

лідження здійснювали відповідно до ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Под-

готовка проб для микробиологических анализов. Лабораторні дослідження проводили за до-

помогою методів, зазначених у ГОСТ 26669-85. У роботі використовувались поживні середо-

вища: 1,5% мясопептонний агар, середовище Кесслера, агар Ендо, середовище Плоскірєва, 

вісмут-сульфіт агар, селенітовий бульйон, ПБЛ I, Оксфордський агар, середовище Сабуро. 

Визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно- анаеробних мікроорга-

нізмів (МАФАМ) у зразках кулінарних виробів проводили за допомогою обчислення 

колоній, які зростають на твердому живильному середовищі після інкубації за температури 

30 0С згідно з ДСТУ ISO 4833:2006, які увійшли до “Процедури випробування. Визначення 

кількості мезофільних аеробних та факультативно- анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) в 

харчових продуктах”. 

Метод виявлення бактерій групи кишкової палички у харчових продуктах базується на 

властивостях бактерій групи кишкової палички (БГКП) розщеплювати глюкозу та лактозу. 

Цей метод проводиться згідно з ГОСТ 30518-97, який увійшов до “Процедури випробування. 

Порядок виявлення бактерій групи кишкової палички в харчових продуктах” .  

Метод виявлення бактерій роду Salmonella у харчових продуктах базується на виявлен-

ні характерного росту колоній на агаризованих диференційно-діагностичних середовищах, 

які мають типові для бактерій роду Salmonella біохімічні та серологічні властивості. Цей 

метод застосовується згідно з ДСТУ EN 12824:2004, які увійшли до “Процедури випробу-

вання. Порядок виявлення бактерій роду Salmonella в харчових продуктах”. 

Метод виявлення бактерій L. monocytogenes складається з наступних етапів: посів пев-

ної кількості продукту в рідкі селективні середовища, інкубація посівів, виявлення в них 
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бактерій, здатних рости й утворювати типові колонії на щільних диференційно-діагностич-

них середовищах. Належність виділених культур до L. monocytogenes визначається за 

біохімічними, морфологічними та іншими властивостями. Допускається виявлення бактерій 

L. monocytogenes за допомогою автоматичного імуноаналізатора типу “miniVIDAS” у якості 

експрес-методу. 

Метод визначення дріжджів та грибів базується на висіві продукту або гомогенату 

продукту і (або) їх розведень в поживні середовища, визначенні приналежності виділених 

мікроорганізмів до цвілевих грибів і дріжджів по характерному зростанню на поживних се-

редовищах і по морфології клітин. 

Згідно “Обов’язковим мінімальним переліком досліджень сировини, продукції тварин-

ного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препара-

тів та ін.” при оцінці якості пельменів враховують такі мікробіологічні показники як кіль-

кість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) в 1 г 

продукту, наявність бактерій групи кишкових паличок (БГКП), наявність лістерій і сальмо-

нел в 25 г продукту, наявність дріжджів і плісені в продукті. Результати досліджень наведено 

у табл. 1. 

Таблиця 1 

Мікробіологічні показники безпечності досліджуваних зразків пельменів 

 

№ 

зразка 

 

КМАФАнМ, 

КУО/г 

БГКП (колі-

форми) в 

0,0001 г 

Патогенні, в 

т.ч. сальмо-

нелли в 25 г 

Лістеріїї 

L.monocytogenes 

в 25 г 

Дріжджі, 

плісень, 

КУО/г 

1 4,2×103 Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено 

2 3,2×103 Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено 

3 5,9×102 Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено 

 

Отже, найбільший вміст мікроорганізмів спостерігався у пельменях пельмені Домашні 

та “Фірмові” – 5,9×102 та 4,2×103 КУО/г відповідно, найменший – у пельменях ТМ “Левада”, 

– 3,2×103. Ця мікрофлора представлена, в основному непатогенними мезофільними мікро-

організмами. Вміст мікроорганізмів, насамперед, залежить від якості сировини, умов отри-

мання м’ясного фаршу та дотримання санітарно-гігієнічних вимог при виробництві напів-

фабрикатів. Сульфітредукуючих клостридій та патогенних мікроорганізмів, у тому числі 

сальмонел, лістерій, коагулазопозитивних стафілококів та колі-форм БГКП виявлено не 

було. 

Отже, безпека м’ясних напівфабрикатів повинна бути складовою частиною загального 

стратегічного плану харчового підприємства [3]. Контроль за мікробіологічними небезпечни-

ми чинниками можна описати у наступній послідовності: 

- попередження забруднення (на практиці дотримання санітарних програм на етапі 

виробництва сировини та її переробки). 

- створення умов обмеження життєдіяльності мікроорганізмів (на практиці здебільшого 

через низькотемпературне зберігання, скорочення тривалості етапів виробництва); 

- забезпечення умов згубного впливу на патогенні мікроорганізми (на практиці засто-

сування високотемпературної обробки сировини або продукту дозволяє знизити кількість 

життєздатних клітин мікроорганізмів на 3-4 порядки при пастеризації. 
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СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА У ДОКАЗУВАННІ ОБСТАВИН 
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

 
Суттєву роль у доказуванні обставин вчинення злочинів у сфері господарської діяльності 

відіграють судово-економічні експертизи. Одним із проблемних питань є питання про необ-
хідність призначення тієї чи іншої економічної експертизи після проведення ревізії. Переважає 
точка зору, що у випадках, коли висновки ревізора не викликають сумніву у слідчого та аргу-
ментованих заперечень з боку інших осіб, необхідності у призначенні відповідної судово-
економічної експертизи немає. Якщо ж сумніви в повноті та правильності проведеної ревізії 
все ж існують, то виникає питання, як їх усунути: провести додаткову або повторну ревізію, 
призначити експертизу чи вирішити питання шляхом проведення допиту ревізора. 

Ревізія і експертиза мають суттєві відмінності, обумовлені їхньою юридичною приро-
дою, цілями та завданнями. Якщо ревізія комплексно досліджує фінансово-господарську 
діяльність, то експертиза досліджує окремі недоліки, виявлені ревізією, з метою докумен-
тального обґрунтування позовних вимог, поданих до слідчих або судових органів. Крім того, 
експерт, на відміну від ревізора, не має права збирати ту чи іншу інформацію (документи, 
пояснення), отримувати довідки від будь-яких осіб, залучати до ревізії інших осіб тощо. 
Суттєве значення у цьому питанні має те, що статус ревізора не врегульований КПК України, 
порядок його діяльності визначається відомчими нормативними актами. У той же час екс-
перт діє на підставі норм КПК України, попереджається про кримінальну відповідальність за 
завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладе-
них на нього обов’язків. Це суттєво збільшує достовірність та доказову цінність висновку 
експерта у порівнянні з актом ревізії. 

На практиці при розслідуванні економічних злочинів нерідко виникає потреба у прове-
денні документальних перевірок діяльності багатьох суб’єктів господарювання, причому не 
тільки тих, службові особи яких вчинили злочин. При цьому мають досліджуватися госпо-
дарські зв’язки підприємств, установ і організацій з різноманітними юридичними особами. Не 
всі ці господарські структури мають відношення до злочину. Якщо уявити собі повну відмову 
від практики проведення після початку кримінального провадження ревізій (перевірок), то 
слідчому доведеться багато разів призначати відповідні судово-економічні експертизи, причо-
му за їх результатами далеко не всі суб’єкти будуть викриті як причетні до обставин злочину. 

При наявності у слідчого сумнівів у правдивості висновків вже проведеної з ініціативи 
правоохоронного органу ревізії або обґрунтованих зауважень до її результатів з боку інших 
осіб у кримінальному провадженні має призначатись відповідна експертиза. Після початку 
кримінального провадження ревізію доцільно призначати у випадках, коли вона не про-
водилась в даному суб’єкті господарювання з ініціативи правоохоронного органу. Якщо про-
ведена ревізія відповіла не на всі запитання, або якщо в процесі розслідування виникли нові 
питання, може призначатись додаткова ревізія [1]. 

Слід зауважити, що далеко не всі проблеми стосовно судово-економічних експертиз за-
лишаються вирішеними і на цей час. Ускладнює розгляд питань призначення судово-економіч-
них експертиз у справах про бюджетні злочини відсутність загальноприйнятої класифікації 
цього класу експертиз. У науковій літературі пропонуються різні підстави класифікації, і від-
повідні роди та види судово-економічних експертиз. Наприклад, Г.А. Матусовський до судово-
економічних експертиз відносить кілька родів (судово-бухгалтерська, планово-економічна, ви-
робничо-економічна, експертиза ціноутворення, економіко-статистична, експертиза економіки 
праці та інші) і видів (фінансово-кредитна, економічна експертиза банківських операцій, еконо-
мічна експертиза виробничих ресурсів, економіко-технологічна, економіко-технічна тощо) [1]. 

Призначенню судово-економічних експертиз при розслідуванні злочинів у сфері госпо-
дарської діяльності передує ретельне вивчення матеріалів документальної ревізії, отримання 
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тимчасового доступу та вивчення необхідних документів, допити службових і матеріально відпо-
відальних осіб щодо фінансово-господарських операцій та інші слідчі (розшукових) дії. Перед-
часне призначення експертизи, невірне визначення кола об’єктів експертного дослідження тягнуть 
за собою запити експертами додаткових матеріалів, неможливість відповісти на певні запитання 
тощо. Тому підготовку цих експертиз доцільно проводити за участю відповідного спеціаліста. 

Фактичними підставами призначення судово-економічної експертизи є: 1) необхідність 
дослідження питань, що потребують використання спеціальних знань експерта-економіста; 
2) недоброякісне (неповне, неправильне) проведення документальної ревізії, що підтверджу-
ється результатами кримінального провадження, висновками повторних ревізій; 3) заявлено 
обґрунтоване клопотання про призначення судово-економічної експертизи; 4) висновки 
інших експертиз вказують на необхідність проведення судово-економічної експертизи  
[2, с. 273]. Найпоширенішими різновидами економічних експертиз можна назвати судово-
бухгалтерську та фінансово-кредитну експертизи.  

Перед експертом можна поставити запитання, пов’язані з перевіркою джерел форму-
вання фінансових ресурсів державного органу, підприємства, установи чи організації, а та-
кож їхнього фінансового становища та додержання вимог чинного законодавства при здійс-
ненні бюджетних видатків. 

Фінансово-кредитна експертиза практично досліджує такі ж самі документи, що і 
судово-бухгалтерська, але з іншого боку (з іншою метою). Якщо для бухгалтерської експер-
тизи основними є відповідні бухгалтерські документи, то для фінансово-економічного дос-
лідження суттєву роль відіграють документи “не бухгалтерські, але в яких відображена 
інформація, що стосується предмета дослідження, фінансового контролю” [3, с. 474]. Прави-
ла оформлення і надання цих документів є загальними для обох видів експертиз. 

Зазначені види судово-економічних експертиз є основними при розслідуванні злочинів 
у сфері господарської діяльності. Саме вони вирішують ключові питання, що виникають у 
справах даної категорії і потребують спеціальних знань. Але при розслідуванні таких зло-
чинів слідчі іноді стикаються з іншими фаховими питаннями, які потребують дослідження 
експертами інших спеціальностей. Зокрема можуть бути призначенні та проведенні почерко-
знавча, трасологічна, техніко-криміналістична, будівельно-технічна експертиза, експертиза 
комп’ютерної техніки та програмних продуктів тощо. 

Таким чином, доказове значення висновку експерта – це та характеристика, яка відоб-
ражає його місце в системі доказів у справі, а також рівень аргументованості висновку екс-
перта та його придатності для розуміння слідчим, судом та іншими учасниками кримі-
нального процесу. Доказове значення має бути враховане слідчим під час оцінки висновку 
експерта в системі доказів у кримінальному провадженні.  
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ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ АНТИКВАРНОЇ ЗБРОЇ 
 

Антикварна зброя – це зброя, яка має історичну і культурну цінність, знята з виробництва 
та озброєння збройних сил країн світу, інших військових формувань, мисливська зброя, до якої 
не виготовляються бойові припаси і яка використовується для колекціонування та експонування. 
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На сьогоднішній день придбання оригіналу антикварної зброї в Україні являється мало-
ймовірним і для нікого не буде секретом, що в основному, антикварні магазини та салони 
продають під видом антикварної, якісну стилізовану під старовину зброю, а за оригінал часто 
видають їх копії. 

Як у Європі, так і в Україні працює величезна кількість умільців, які виготовляють 
підробки. Але деколи серед примітивних підробок трапляються предмети високого класу, а 
іноді, так звані додаткові елементи надають антикварній зброї покращеного вигляду, коли на 
справжній екземпляр антикварної зброї наноситься якийсь фальшивий напис, елементи 
оздоблення тощо. Під час придбання антикваріату покупцю необхідно було б вимагати від 
продавця експертний висновок, що підтверджує справжність предмета, але як правило, такі 
предмети купуються без підтверджуючих документів.  

Ще однією проблемою, окрім фальсифікації зброї є те, що український ринок переповне-
ний антикварною зброєю, хоча цінних екземплярів дуже мало на відміну від європейських країн. 

Крім антикварної існує авторська художня зброя, створена зброярем або групою майст-
рів, зовнішній вигляд і прикраси якої являють собою високу культурну цінність як твори 
художньої творчості і декоративно-прикладного мистецтва. Окрему категорію складають 
копії антикварної або авторської зброї, виготовлені за оригіналами, кресленнями або описа-
ми зразків за умови точного відтворення їх конструкції і зовнішнього вигляду. Існують 
також репліки1 антикварної зброї, виготовлені з творчими варіаціями конструкції, зовніш-
нього вигляду або художньої обробки. Вони також представляють культурну цінність. 

Окремі екземпляри зброї незалежно від їх виду і типу можуть набувати культурну 
цінність, якщо вони мають відношення до життя та діяльності видатних особистостей або 
пов’язані з історичною подією в житті суспільства, з розвитком науки і техніки, мають 
художню обробку, що являє культурну цінність, чи збереглися в одиничних екземплярах (до 
50 зразків). Це так звана раритетна зброя. 

В даний час у зброярстві складений цілий комплекс заходів щодо визначення предметів 
антикварної зброї. Вибір цих дій залежить виключно від самого експерта. До сих пір не існує 
чіткої системи з питань атрибуції предметів антикварної зброї. 

Саму процедуру визначення предмета антикварної зброї зазвичай поділяють на де-
кілька етапів, які не обов’язково виконуються у певній послідовності. Іноді вони можуть 
проводитися навіть одночасно, у процесі роботи доповнюючи один одного.  

Для проведення атрибуції антикварної зброї здійснюються наступні етапи дослідження: 
1) порівняльний аналіз з використанням письмових і візуальних образотворчих джерел 

(каталоги, визначники). Величезний фонд наявних у музеях експонатів зброї, каталогів та 
іншої довідкової і дослідницької літератури у більшості випадків дозволяє вже на першому 
етапі визначити національну приналежність зброї і час її виготовлення, класифікувати її 
(віднести до певного типу і виду);  

2) аналіз клейм і фабричних марок. Їх наявність полегшує роботу експерта, але тим не 
менше не варто забувати, що клейма, знаки, фабричні марки, підписи майстрів дуже часто 
підробляють. Друге гостре питання на даному етапі – використання у багатьох країнах зброї 
іноземного виробництва навіть при наявності власних зброярних підприємств. Найбільш роз-
повсюджена помилка під час визначення зброї – встановлення її національної приналежності 
за виробничим клеймом; 

3) епіграфічних аналіз – вивчення написів на зброї за їх зображенням, орфографії і 
порівнянні з характером писемності відповідної епохи. Для перекладу написів необхідно 
звертатися за допомогою до фахівців, які мають спеціальну освіту. При цьому зчитування на-
писів має проводитися безпосередньо з предмета або у крайньому випадку з фотографії дуже 
високої якості щоб уникнути помилок; 

4) геральдичний аналіз – розшифрування гербів і девізів, вензелів і монограм колишніх 
власників зброї. Вензелі правителів на мечах полегшують датування європейського зброї. 
Монограми власників без відповідних гербів у більшості випадків розшифрувати не вдається, 
особливо коли над монограмою немає зображення корони або зображена дворянська корона; 

                                                           
1 Репліка – 100% клон оригіналу, який візуально і за технічними характеристиками повністю відповідає 

оригінальному виробу. 
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5) стилістичний аналіз – вивчення змісту зображень, особливостей орнаменту у порів-

нянні з вже визначеними предметами і загальним стилем мистецтва даної епохи, з манерою 

роботи окремих художників-зброярів. У процедурі стилістичного аналізу один з найважли-

віших моментів – порівняння досліджуваного предмета з уже ідентифікованими експонатами 

фондів музеїв; 

6) технологічний аналіз – вивчення матеріалів, з яких виготовлений предмет, порів-

няння з уже ідентифікованими предметами; вивчення технологічних прийомів, за допомогою 

яких виготовлений і оздоблений предмет. Здійснюється за допомогою різних приладів, таких 

як спектрометри – аналізатори складу металу і сплавів; рентгено-флуоресцентні аналізатори 

металу; атомно-абсорбційні спектрометри тощо; 

7) хімічний аналіз – у перспективі при наявності відповідних приладів може бути ви-

користаний для визначення часу виготовлення предмета. Ефективним хімічний аналіз може 

бути тільки при наявності бази даних вже обстежених справжніх оригінальних предметів, що 

зберігаються у музейних колекціях. 

Отже, необхідно зазначити, що купувати антикварну зброю з провенансом2 – експерт-

ною оцінкою-описом, яка підтверджує справжність предметів. Але відбувається це не так 

часто. Тому, щоб переконатися у достовірності, потрібна серйозна експертиза. Підсумовую-

чи викладене вище можемо стверджувати, що нині в нашій країні існує об’єктивна необ-

хідність в удосконаленні правового регулювання обігу історичної, антикварної, художньої 

зброї для збереження культурної спадщини. При цьому на зброю, яка має культурну цінність 

повинен розповсюджуватись спеціальний режим, що включає в себе разом з правовим 

режимом обігу зброї й режим охорони культурних цінностей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ  

“ЄДИНОГО ВІКНА” В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ 

ФОРМАЛЬНОСТЕЙ” 
 

Єдине вікно є однією з найефективніших у світі електронних систем обміну даними на 

митниці під час імпортно-експортних операцій чи транзиту (митного, санітарно-епідеміо-

логічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших 

видів контролю).  

                                                           
2 Провена́нс (англ. provenance – походження, попередня історія) – термінологічна позначка попередньої історії 

витворів мистецтва. 
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Так постанова КМУ № 364 зобов’язує митницю ДФС та структури, що здійснюють су-

міжні види контролю в процесі митного контролю та митного оформлення працювати через 

новостворену електронну систему Єдиного вікна. Загалом існує чимало моделей, за якими 

можливо імплементувати Єдине вікно у роботі митниці (Рис. 1.) . 
 

 
 

Рис. 1. Міжнародний досвід митного оформлення за принципом “єдиного вікна” 
 

Згідно принципу “єдиного вікна” посадові особи контролюючих органів взаємодіють з 

інформаційною системою з використанням спеціального програмно-інформаційного комп-

лексу, який розробляється ДФС та безоплатно надається у користування контролюючим 

органам.  

Вкрай низький відсоток заявок на здійснення митного оформлення товарів за прин-

ципом “єдиного вікна” пояснюється насамперед невідповідністю діючих (чинних) норма-

тивно-правових актів, що регулюють діяльність контролюючих органів, вимогам, котрі рег-

ламентують порядок роботи “Єдиного вікна”, зокрема, необхідність дублювання документів, 

що подаються у контролюючі органи, в паперовому та електронному вигляді, що створює 

ряд незручностей для декларантів. 
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Рис. 2. Оформлення митних декларацій Львівською митницею ДФС за принципом 

“Єдиного вікна” станом на лютий 2017 р. 
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Також, вагомою причиною являється мала кількість заявок на проведення ветеринарно-

санітарного контролю товарів. У Львівській митниці ДФС здійснюється митне оформлення 

значної кількості товарів, що підлягають цьому виду державного контролю, однак станом на 

31.01.2017 наявно лише 48 випадків проведення цього виду державного контролю за прин-

ципом “єдиного вікна”. 

Однією із причин такої кількості заявок на проведення ветеринарно-санітарного конт-

ролю товарів за принципом “єдиного вікна” являється вимога відповідного контролюючого 

органу щодо надання оригіналів документів на такі товари, що, в свою чергу, на практиці 

призводить до “подвійного” контролю, значного збільшення тривалості його проведення, й, 

як результат, недоцільності подання підприємством заявок на його здійснення за принципом 

“єдиного вікна”. 

Тому, зважаючи на значні затрати часу (сканування документів для інформаційної 

системи “єдиного вікна”, процес здійснення ветеринарно-санітарного контролю з викорис-

тання інформаційної системи “єдиного вікна” не може бути завершений без надання оригіна-

лів документів) та знаходження, в переважній більшості, представників контролюючих орга-

нів безпосередньо в підрозділах митного оформлення, декларантам простіше і швидше прос-

тавити відмітки (штампи) про проходження контролю на паперових примірниках відпо-

відних документів. 

Така ситуація в певній мірі стосується й інших видів державного контролю. Як нас-

лідок, основною причиною низького рівня проходження державних видів контролю за прин-

ципом “єдиного вікна” являється відсутність такого вмотивованого бажання у декларантів, у 

зв’язку з проблемами та незручностями, які наведенні вище. 
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ AMWAY 

 

ТОВ “Емвей Україна” – 56-е офіційне представництво міжнародної компанії прямого 

продажу Amway Corp., яке розпочало роботу 3 листопада 2003 року. Головний офіс компанії 

розташований в м. Києві, а у Дніпропетровську, Львові та Одесі працюють торгові центри 

ТОВ “Емвей Україна”. Протягом перших п’яти років з часу заснування Україна стала най-

більш динамічним ринком в історії Amway, демонструючи середньорічний приріст продажу 

більше 50 %. Наразі Україна є другим за обсягом продажу ринком Amway у Європі, після 

Росії, випереджаючи за цим показником Німеччину та Польщу. Обсяг продажу ТОВ “Емвей 

Україна” становив понад 1 млрд. гривень. Сьогодні з компанією співпрацює понад 250 тис. 

незалежних підприємців Amway в Україні. 

ТОВ “Емвей Україна” має всі необхідні сертифікати та декларації відповідності, видані 

ДП “Укрметртестстандарт” на продукцію, яка імпортується в Україну. Чинність сертифікатів 

відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО. 
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Асортимент продукції представлений більш, ніж 450 

найменуваннями у восьми категоріях. Торгові марки Amway 

включають засоби для догляду за шкірою та декоративної 

косметики ARTISTRY™, набори посуду iCook™, Систему 

очищення води eSpring™. Серед найбільш популярних то-

варів Amway слід виділити дієтичні добавки NUTRILITE™, 

зубну пасту GLISTER™, а також екологічні та високоефек-

тивні засоби для догляду за оселею AMWAY HOME™, у 

тому числі Мультифункціональний очищувач L.O.C.™, 

засоби для прання SA8™, засоби для миття посуду DISH 

DROPS™, а також фірмові харчові продукти та напої. Компанія “Емвей Україна” постійно 

розширює асортимент продукції з метою задоволення потреб своїх клієнтів. 

Для виготовлення продукції компанії Amway використовується 

лише натуральна та безпечна для життя і здоров’я сировина. Уваги 

заслуговують екологічні та високоефективні засоби для догляду за 

оселею AMWAY HOME™. У розробці продуктової лінії AMWAY 

HOME максимально використаний багаторічний досвід наукових 

досліджень з метою створення нової торгової марки високоефектив-

них мийних та пральних засобів, які забезпечують ідеальну чистоту в 

будинку і в той же час не забруднюють навколишнє середовище. 

BIOQUEST FORMULA  це те, що виділяє засоби для очищен-

ня лінії AMWAY HOME серед продукції інших виробників. Засоби 

для чищення на основі BIOQUEST FORMULA містять натуральні 

високоефективні інгредієнти, які забезпечують виняткову чистоту, не завдаючи при цьому 

шкоди навколишньому середовищу. Засоби лінії AMWAY HOME забезпечують потужне 

очищення і в той же час є концентрованими, розкладаються мікроорганізмами і були про-

тестовані дерматологами. Концентровані формули засобів для прання і прибирання AMWAY 

HOME забезпечують бездоганну ефективність і відрізняються високим вмістом активних 

компонентів, а не води або наповнювачів, що дозволяє ще й заощадити кошти споживачів. 

Уже понад 50 років компанія Amway пропонує екологічно чисті і безпечні товари. 

Товари нової лінії продукції гарантовано безпечні за умови їх правильного використання та 

екологічно чисті; разом з тим вони забезпечують надзвичайно високу ефективність. Все це 

підтверджено сертифікатами незалежних експертних організацій. 

Компанія Amway є партнером Програми Safer Choice (Безпечний Вибір) американської 

організації Environmental Protection Agency (EPA  Агентство з охорони навколишнього 

середовища, США). Тому на етикетках продукції екологічно чистих і безпечних для здоров’я 

людини товарів можна побачити логотип Safer Choice. Відмітка Safer Choice означає, що 

формула продукту згідно з інформацією, наданою в її відношенні Агентству охорони 

навколишнього середовища компанією Amway, містить більш сприятливі для здоров’я 

людини і навколишнього середовища компоненти, ніж формули інших аналогічних 

продуктів. У питаннях достовірності інформації про склад, інгредієнти і якість продукту EPA 

/ Safer Choice покладається виключно на чесність і сумлінність компанії Amway. EPA не 

здійснювало незалежного оцінювання, наприклад, хімічного аналізу, складових формули 

продукту і не перевіряли достовірність не пов’язаних з ними заяв компанії Amway. EPA / 

Safer Choice надає свій висновок тільки щодо впливу продукту на здоров’я людини і 

навколишнє середовище відповідно до Стандартів Safer Choice на підставі наявної 

інформації та наукового розуміння. 
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ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Еволюцію систем управління результативністю розкривають форми і методи вимірю-

вання результативності організації. Так як, ключовим етапом процесу управління результатив-

ністю організації є її вимірювання. “Неможливо управляти тим, що не можна виміряти”, стверд-

жують основоположники сучасної концепції управління результативністю – збалансованої 

системи показників Р. Каплан і Д. Нортон [2]. Аналогічну думку висловлює Д. С. Сінк: “Уп-

равління результативністю діяльності організації є вирішальним елементом загального про-

цесу управління, що включає: вимірювання, оцінку і контроль показників результативності” [3].  

Проблема управління результативністю є складною і багатогранною, що зумовлено при-

родою результативності організації і суб’єктивізмом її оцінки. Практика здійснення такої оцін-

ки нараховує багато століть. Так ще у імператорів китайської династії Вей (221-265 рр. н. е.) 

існувала посада “імператорський оцінювач” до обов’язків якого входила оцінка діяльності 

вищих посадовців країни; пізніше Ігнатій Лойола (1491-1556 рр. н. е) створив свою систему 

формалізованої оцінки діяльності керівних членів організації єзуїтів. 

Перші наукові спроби систематизації підходів до оцінки результативності (продуктив-

ності праці) трудової діяльності вчені пов’язують зі становленням менеджменту як науки, 

зокрема, в працях Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Емерсона, Г. Форда та ін. Відповідно перша 

формальна система моніторингу склалася завдяки діяльності Ф. Тейлора і його послідовників 

ще до Першої світової війни.  

В подальшому наукові підходи до оцінювання результативності постійно вдосконалю-

валися. Атестація офіцерів була введена в збройних силах США в 1920-і рр., а потім її перей-

няли в Англії, так само як і низка американських систем атестації на промислових підпри-

ємствах. Оцінка ділових якостей працівника стала поширюватися в США і Великобританії в 

1950-1960-х рр., іноді під назвою “оцінка результативності”.  

Значний імпульс науковому обґрунтуванню оцінювання результатів діяльності організа-

цій надано, зокрема, в положеннях теорії “Управління за цілями”, сформульованої П. Друке-

ром у 1955 р. і розвиненої Д. Макгрегором та Д. Хамблом, а також теорії “Управління ефек-

тивністю роботи” сформульованої у 1976 р. М. Біром та Р. Рухом. Вони стверджували: “Кра-

щий шлях до ефективності – вирішення практичних завдань і надбання реального досвіду в 

ході роботи, при наявності керівництва з боку вищестоящих і зворотного зв'язку з ними”. 

Однак процес забезпечення результативності отримав загальне визнання не раніше другої 

половини 1980-х рр.  

Сучасні методологічні принципи індивідуальної та групової оцінки результативності 

ґрунтуються на теорії П. Друкера “Управління за цілями”, згідно з якою, перш за все пот-

рібно з’ясувати – якою мірою результати менеджменту відповідають визначеним цілям [1]. 

При цьому, цілі і завдання менеджменту не тільки доводяться, але й узгоджуються з менед-

жерами всіх рівнів, які спрямовують свої зусилля, ресурси і енергію на їх досягнення. Ваго-

мим елементом цієї концепції є метод SMART, за яким усі завдання повинні бути конкрет-

ними, вимірюваними, досяжними, реалістичними і обмеженими у часі. 

З початку 1960-х рр. особливо зростає інтерес до ідей цільового управління, перенесен-

ня його інструментарію у практику діяльності як ринково-орієнтованих організацій, так і 

підприємств в соціалістичних країнах. Теоретики менеджменту розробили та обґрунтували, а 
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практика менеджменту довела ефективність використання цільового підходу до управління 

результативністю організації. Визначальною характеристикою цільового підходу до управ-

ління результативністю є орієнтація менеджерів на мету як критерій досягнення результатів 

[1]. Нині на практиці найчастіше застосовуються такі варіанти прояву цільового підходу в 

управлінні результативністю, як “цільове управління”, “управління за цілями”, “управління 

за результатами”, “програмно-цільовий метод управління” та ін.  

Практична реалізація цільового підходу до управління результативністю організації 

забезпечується дотриманням концептуальних принципів теорії “управління за цілями”: 

 одночасне врахування та забезпечення досягнення усіх цілей організації; 

 кожен менеджер має керуватися чіткими цілями в межах своїх обов’язків; 

 узгодження цілей та завдань менеджерів різних рівнів є передумовою забезпечення їх 

виконання. 

У 1960-1970-х рр. виникло і відійшло програмно-цільове управління; одночасно велися 

експерименти з методом критичних подій і рейтинговими шкалами поведінкових установок. 

У 1967 р. американський вчений Д. Томпсон обґрунтував методологію, яка іменується 

“кубом управління результативністю”. Хоча ідея “куба” носить теоретичний характер, вона 

представляє широкий практичний інтерес для процесу управління результативністю і про-

дуктивністю.  

Переглянута версія оцінки ефективності діяльності, орієнтованої на результат, виник-

ла в 1970-і рр. і функціонує і до нині. Стимулом до розробки системи управління за ре-

зультатами послужила незадоволеність керівників фінських підприємств американською 

системою управління за цілями. На розвиток цього типу управління вплинуло також японсь-

ке управлінське мислення. Основна концепція авторів сучасного фінського менеджменту 

(Тімо Санталайнена, Эеро Воутілайнен, Пертті Порреніе і Іоуко X. Ніссен), які протягом 

останніх 20 років активно працюють в області вдосконалення системи управління органі-

заціями у Фінляндії, присвячена націлюванню керівників на результативність. Автори цієї 

концепції наголошують на необхідності чіткої орієнтації діяльності організації на вимі-

рювання запланованих та досягнутих у процесі роботи результатів.  

Основна ідея управління за результатами полягає в тому, що жодна організація не 

представляє ніякої цінності сама по собі, але вона є впорядкованою формою, яка об’єднує 

окремих індивідів та їх груп для досягнення певних результатів. Праця в системі управління за 

результатами не має примусового характеру, її зміст, послідовність, місце і час виконання обу-

мовлюються тільки результатами, у створені яких бере участь і керівництво, і персонал. На 

нашу думку, це положення концепції є найбільш назрілим нині для українських менеджерів. 

Усі розглянуті наукові підходи до управління результативністю організацій є конкрет-

ною реалізацією цільового підходу, визначальною ознакою якого є орієнтація на остаточ-

ний результат як мету діяльності організації. Під цю мету мобілізували ресурси. Головною 

його опорою була організаційна структура, вибудована під “дерево цілей”, і контроль, а сам 

процес управління ґрунтувався на сигнально-спонукаючій інформації. Сучасний менеджмент 

здійснюють у координатах, де цілі є вторинними відносно шкали цінностей, за якою їх оці-

нюють. Акцент переносять зі спонукання на взаєморозуміння, зі стимулювання – на мотиву-

вання, на поєднання інтересів у навколишньому середовищі організації, на формування 

усвідомлення спільного “ми”, соціальної місії організації.  

Таким чином, сучасна система управління результативністю є наслідком діалектич-

ного розвитку, аналізу й відбору найефективніших технологій менеджменту на всіх етапах 

його історичного розвитку, з урахуванням нинішніх соціально-економічних реалій.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

В умовах впливу дестабілізуючих факторів, що характерні для сучасного стану еконо-

міки, збільшується ймовірність періодичного виникнення кризових ситуацій на  підпри-

ємстві. Тому, запобігати банкрутству та забезпечувати тривалий стабільний розвиток – дуже 

важливе завдання. Вирішенню саме цього питання підпорядкована система заходів, назва 

яких антикризове управління. Актуальність антикризового управління для вітчизняних під-

приємств не підлягає сумніву та вимагає формування методології, за допомогою якої можна 

визначити, які саме методи з арсеналу антикризового управління будуть потрібні конкрет-

ному підприємству. 

На основі аналізу результатів досліджень може бути сформульована концепція 

антикризового управління, що включає чотири блоки проблем:  

1. Проблеми своєчасного розпізнавання настання кризи.  

2. Проблеми технології управління, що включають в себе проблеми аналізу та оцінки 

кризових ситуацій.  

3. Проблеми життєдіяльності організації, що передбачають шляхи, заходи та методи 

управління в умовах кризи.  

4. Проблеми функціонування персоналу в умовах виведення підприємства з кризової 

ситуації. 

Ключове завдання управління при настанні кризової ситуації в межах функціонування 

підприємства зводиться до пошуку управлінського рішення Uu , яке переведе об’єкт із 

кризового функціонування (при ситуації aC ) в нормальне (ситуація 
uC ). 

Технологічно алгоритм реалізується наступним чином. На першому етапі здійснюється 

ідентифікація події та порівняння її з нормою. Якщо відхилень не виявлено, то реалізується 

процес контролю за ходом виконання події. У випадку,якщо виявлено відхилення, інфор-

мація про наявність кризової ситуації у вигляді невідповідності значень параметрів функ-

ціонування за рахунок дії дестабілізуючих факторів надходить у блок аналізу поточних 

ситуацій. Поточна ситуація аналізується по дереву декомпозиції торговельних процесів (у 

даному випадку) за “відхиленням від норми”. Визначається ступінь впливу дестабілізуючих 

факторів на відхилення від норми функціонування в управлінській системі (опосередкована і 

з врахуванням прогнозних значень факторів),  де відбувається класифікація дестабілізуючих 

факторів та їх ранжування за ступенем впливу. 

Залежно від аналізу дестабілізуючих факторів і збоїв множина ймовірних кризових 

ситуацій поділяється на три класи: 

(1) - ситуації з визначеністю; 

(2) - ситуації з невизначеністю; 

(3) - ситуації з ризиком. 

Крім вищенаведеного, результатом роботи вказаного блоку є також віднесення поточ-

ної ситуації до одного з трьох описаних вище класів. 

Ситуації першого класу можна співвіднести з визначеним набором (таблицею) рішень, 

який взято з карти кризових ситуацій, складеної на основі аналізу рішень та ситуацій, що вже 

відбулися. 

У цьому випадку процес прийняття рішень зводиться до вибору рішення, яке відповідає 

господарській ситуації, що склалася на момент часу t. 

Ситуації з другого класу потребують підключення прогнозних механізмів (або прогноз-

них показників (блок прогнозу ситуації)), які містять інформацію про можливу поведінку 

системи в майбутньому. Наявна інформація надходить у блок прийняття рішень, в якому за 

встановленими алгоритмами здійснюється вироблення управлінських дій. 
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Робота за запропонованою технологією передбачається в розрізі тактів (часу ідентифі-

кації кризової ситуації та її впливу на підприємство), тривалість яких встановлюється  за-

лежно від ступеня дестабілізації системи, але не повинна перевищувати період автономного 

функціонування. У межах кожного такту повинен здійснюватися повний цикл рішення. Цим 

самим обумовлюється оптимізація рішення на всьому інтервалі автономного функціонуван-

ня. Критерієм правильності роботи слугує нормалізована величина відхилення прогнозного і 

фактичного значень регульованого параметра. Якщо фактичне значення параметра не пере-

вищує прогнозного (за умови достатньої достовірності прогнозних даних), то вироблення 

управлінських дій відповідає загальній умові. У протилежному випадку роботу регулюючого 

блоку розглядають із позицій розмірів відхилень і коректування відбувається у бік їх нор-

малізації. 

Запропонована технологія вироблення управлінських дій регулювання діяльності під-

приємства залежно від настання кризових ситуацій в цілому реалізується  в спеціалізованому 

модулі автоматизованої інформаційної системи антикризового управління підприємством.  

Незалежно від кризових ситуацій пропонується використовувати алгоритм на основі 

детермінованої імітаційної моделі, сформованої на основі логістичного підходу. Але проб-

лема у тому, що порядок елементарних дій, які виникають при кризовій ситуації, не може 

задаватися один раз і назавжди. Він суттєво залежить від нагромадженого конкретною систе-

мою досвіду вирішення кризових ситуацій і можливостей їх розпізнавання управлінською 

системою. Тим не менше фіксація відхилень у параметрах чистого грошового потоку дає 

можливість встановлення поелементного прояву криз і сфокусування зусиль на їх усуненні. 

Виходячи з того, що функціонування підприємства як системи відбувається в умовах 

безперервного впливу дестабілізуючих факторів як у межах допустимого ризику, так і тих, 

що виходять за його межі з боку зовнішнього середовища, поведінка системи підприємства 

відхиляється від заданої (передбаченої планом), що проявляється у відхиленнях показників-

індикаторів. Дані відхилення ідентифікуються системою управління і за критичними 

параметрами, наведеними в картах кризових ситуацій, видаються для прийняття рішення. 

При цьому постає завдання ліквідації збоїв (відхилень) функціонування системи підпри-

ємства шляхом вироблення визначених управлінських дій у різних господарських ситуаціях, 

у тому числі і в кризових ситуаціях, коли вплив дестабілізуючих факторів виходить за межі 

встановлених допусків і загрожує як функціонуванню окремих торговельних процесів (опе-

рацій), так і підприємства в цілому. При цьому дослідження автора [1, 2] свідчать, що най-

більший ефект в розв’язанні задачі одержується лише за умови прогнозування станів зовніш-

нього і внутрішнього середовища підприємства залежно від ситуацій. У цьому контексті 

послідовність реалізації завдань управління ризикозахищеністю може представлятися у 

вигляді виокремленого циклу 

Отже, антикризове управління – це система управлінських заходів щодо діагностики, 

упередження, нейтралізації і подолання кризових явищ та причин їх виникнення на всіх 

рівнях економіки та підприємства. Принципово важливим інструментом реалізації антикри-

зового управління на підприємстві є створення системи антикризового управління в струк-

турі автоматизованої інформаційної системи управління підприємством, яка дозволить опе-

ративно вирішувати виникаючі проблеми функціонування підприємства та запобігати 

настанню кризових ситуацій.  
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КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 

В умовах нестабільності національної економічної системи, необґрунтованого податко-
вого навантаження, нестійких або й взагалі не визначених законодавчо правил функціону-
вання бізнесу, постає питання про необхідність переходу управління на само-організаційні 
адаптивні структури, що пристосовуються до зовнішніх збурень на зразок інноваційних авто-
матизованих структур у високотехнологічній наукоємній промисловості. Певна адаптація і 
сьогодні має місце в економічних системах, адже при зміні умов завжди спостерігається 
організаційна перебудова, але в ідеалі для досягнення цілей інноваційного розвитку такий 
процес пристосування має стати безперервним. Це вбачається можливим шляхом авто- та 
інформатизації виробничо-економічних систем з врахуванням креативного потенціалу пер-
соналу, його професіоналізму, стійкості і готовності до змін. Слід наголосити, що креативне 
управління в адаптивно структурованій організації потребує розробки прогресивних управ-
лінських рішень, вимагає інноваційних науково-методичних підходів для організації вироб-
ничо-виховного процесу [1].  

Культура ведення бізнесу та менеджмент сучасних економічних систем трансформується 
від принципів реактивного мислення до евристичного, коли творчість стає нагальною необ-
хідністю [2]. Можливості творчого ставлення до задач необхідно використовувати незалежно 
від того, наскільки на даному етапі проявилася спроможність працівника до творчого мислення. 

Ключові компетенції, пріоритетні для успішності економічних систем, вперше були 
систематизовані у 2015 р. під час Давоського економічного форуму. Зазначено, що комплекс-
не вирішення проблеми досягнення і збереження конкурентоздатності економіки забезпе-
чується приоритетністю когнітивних компетенцій (включаючи системність мислення, когні-
тивну гнучкість, навички критичного мислення, емоційний інтелект, креативність) як ефек-
тивного важеля адаптації до мінливого середовища [3].  

Креативність (creative thinking) включає здатність індивіда до нестандартного творчо-
го розвитку власного досвіду для пошуку кращого вирішення нестандартних проблем, а та-
кож створення інноваційного продукту (товару, послуги, методу ведення або моделі бізнесу). 
Креативний дизайн передбачає рекомбінацію властивостей продукту для отримання нової 
цінності як адекватну реакцію на зовнішні збурення економічної системи. Креативне мислен-
ня ґрунтується на здібності індивіда керувати власним творчо-розумовим процесом та роз-
ширювати за рахунок натхнення усталені межі звичної діяльності, генеруючи унікальні 
товарно-ціннісні пропозиції.  

Управління креативністю в організації розглядається на мікро- та макрорівнях. Мікро-
рівень – це особистісний рівень, а макроаспекти – методи посилення творчої взаємодії у гру-
пі, колективна взаємодія для розв’язання проблем в організації [2]. Під креативністю можна 
розуміти здатність по-різному використовувати інформацію у швидкому темпі, здібність, що 
відображає властивість індивіда створювати нові поняття і формувати нові навички. Крім 
того, креативність передбачає самостійний пошук вирішення задачі, а не тільки розв’язуван-
ням зовнішніх проблем. Це може проявлятися під час делегування повноважень з вищого 
рівня управління на низовий.  

Удосконалення управління творчим потенціалом передбачає його збільшення, проте 
попри існування різних методик у науково-технічній творчості або ж при розробці нових 
ідей в інших сферах діяльності, нині майже не застосовується для вдосконалення управлінсь-
ких рішень в організаційно-економічній сферах. Це пояснюється в першу чергу більшою скла-
дністю об’єктів аналізу порівняно із технічними системами. Крім питання створення творчого 
колективу та управління ним, важливе значення має вирішення проблем креативного 
менеджменту для формулювання завдань штучного інтелекту. Актуальність запровадження 
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креативного менеджменту також обумовлена потребою “розкріпачення” особистості у колек-
тиві, адже не секрет, що виховання у школі і сім’ї переважно спрямоване на пригнічення 
неординарності, оригінальності. Методи креативного менеджменту слугують у боротьбі із 
заштампованістю, одноманітністю. 

Необхідність підвищення як ефективності індивідуальних дій менеджера, так і управ-

ління процесом змін вимагає компетентності у таких питаннях, як лідерство, навчання, 

креативність.  

Через діяльність менеджерів координується робота, націлена на зміцнення і краще ви-

користання творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей. Менеджмент як особливий вид 

діяльності завжди використовував творчість. По-перше, для розробки рішень (навіть і під час 

щоденних нарад і засідань), по-друге, в процесі реалізації мотиваційної функції менеджменту 

для спонуки підлеглих до потрібної поведінки. У зв’язку із все більшим розповсюдженням 

ексклюзивності у менеджменті можна стверджувати про все більше наближення його до 

сфери мистецтва. Перехід на якісно новий рівень розвитку менеджменту спричинить руйну-

вання сталих стереотипів і виникнення особливих досі невідомих рис. 

Розвиток здібностей завжди був прерогативою навчальної діяльності, а в умовах еко-

номічних систем, домінантно побудованих на знаннях, стимулювання розвитку здібностей 

увійшло і до теорії та практики креативного управління. Менеджмент творчих процесів є 

синтетичною галуззю знань. Творчість – інтегральне поняття щодо різноманітних і навіть 

суперечливих процесів, а менеджмент вимагає, щоби об’єкт управління був чітко окресле-

ний, зрозумілий та конкретний. У цьому полягає дилема креативного менеджменту. 

Для активізації інтелектуальної діяльності неабияке значення має різноманітність умінь 

і навичок, причому рівень такої різноманітності є індивідуальним для кожного працівника. 

Робота, що не використовує цінних навичок працівника, зазвичай не викликає потреби у по-

дальшому безперервному навчанні та самовдосконаленні. Якщо робота одноманітна і рутин-

на, працівник нервується або навпаки замикається і впадає у депресію. На відміну від цього, 

коли робота вимагає різноманітних дій і передбачає використання різних навичок і талантів, 

з’являється відчуття “наповненості” життя, з’являються бажання щось покращувати і проя-

вити творчі здібності у трудовій діяльності. Поняття важливості творчої діяльності пов’язано 

із системою цінностей виконавця. Робота може бути цікавою і захоплюючою, але працівник 

залишиться незадоволеними, поки не відчує її важливості і необхідності для організації. 

Креативний менеджер має інтуїтивно відчувати ступінь впливу виконуваної роботи на статус 

підприємства, задоволеність клієнтів, думку громадськості. 

Вагомим інструментом управління творчістю є демократизація організації та розши-

рення повноважень кваліфікованого персоналу в прийнятті рішень, раціоналізація організації 

праці та впровадження гнучких режимів роботи, створення інтерактивного навчального сере-

довища, у якому працівники можуть передавати знання і досвід, підтримання відповідного 

соціально-психологічного клімату у колективі. 

Таким чином, розвиток креативного менеджменту є дієвим інструментом підвищення 

якості управління творчою діяльністю сучасних організацій. З одного боку, раціональність 

управлінських рішень вимагає від менеджера особистої фаховості, з іншого – рішення як 

продукт управлінської праці повинно є результатом мобілізації креативних резервів праців-

ників, будується на повному розкритті й використанні їх творчого потенціалу, включаючи 

найбільш глибинні рівні знань та підсвідомості.  
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ВВІДНА ПОСЛУГА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ 

ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ 

 

Значний рівень конкуренції у сфері торгівлі в Україні, зменшення купівельної спро-

можності населення зумовлює необхідність пошуку нових та дієвих інструментів залучення 

клієнтів. Серед таких інструментів – ввідна послуга. Ввідна послуга – це послуга, яка дає 

можливість клієнту ознайомитися з продуктами компанії ближче, але не в повному об’ємі 

[3]. В. Костючко зазначає, що ввідна послуга – це те, що передує основній послузі та дозво-

ляє споживачу краще її зрозуміти, хороший ввідний продукт створює умови для продажу 

головного [3].  

Не слід ототожнювати поняття “ввідна послуга” та “додаткова послуга”. Ввідна 

послуга охоплює комплекс перед реалізаційних заходів, спрямованих на здійснення продажу 

товарів. Ввідна послуга передує процесу купівлі товарів. Додаткова послуга, значною мірою, 

орієнтована на удосконалення якості обслуговування клієнтів. 

В умовах сьогодення ввідна послуга може стати одним з найважливіших інструментів 

керівництва у напрямі формування додаткового потоку клієнтів. Організація ввідної послуги 

спрямована на привернення уваги партнерів, споживачів, формування їх прихильності, акти-

візації продажів. Також ввідна послуга повинна забезпечити незаперечну конкурентну пе-

ревагу на ринку, виявити приховані ресурси бізнесу та можливі шляхи його диверсифікації. 

Найактуальнішими варіантами ввідної послуги у підприємств торгівлі в умовах сього-

дення можуть бути:  

- проведення семінарів, курсів; 

- демонстрація використання товару на практиці; 

- пробний термін експлуатації; 

- надання одного товару “на пробу” безкоштовно при купівлі двох або більше товарів; 

- дегустація нових товарів; 

- надання товарів з відтермінуванням; 

- використання тестерів та ін. 

Слід зазначити, що практику ввідної послуги використовують переважно мережі під-

приємств великих форматів. На малих підприємствах подібне практично не застосовується 

(19% малих підприємств використовують ввідну послугу як інструмент додаткового залучен-

ня клієнтів). Основними проблемами у цьому напрямі є:  

- брак фінансових ресурсів на впровадження ввідної послуги; 

- відсутність маркетингових досліджень або їх неефективність; 

- концентрація керівництва на інших питаннях; 

- відсутність осіб, які би мали займатися цим питанням; 

- відсутність креативного мислення керівництва підприємств. 

При проектуванні ввідної послуги слід протестувати її на відповідність двом основним 

правилам: 

1) наявність попиту на неї; 

2) здатність ознайомити споживача з основними товарними позиціями підприємства. 

Також важливо дати відповідь на питання – що і як менеджери організації пропонуватимуть 

клієнту після надання ввідної послуги, щоб не втратити його.  

Перед тим, як впроваджувати ввідну послугу, на думку В. Костючко, керівникам під-

приємства необхідно оцінити деякі аспекти, а саме:  

- можливі витрати, пов’язані з організацією заходу (наприклад, витрати на оренду кон-

ференц-зали, організацію кави-брейк у перерві презентації, виготовлення рекламних мате-

ріалів, витрати на пакування тощо);  
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- наявність кваліфікованих менеджерів в організації, що здатні ефективно підготувати і 

провести семінар чи презентацію, а також працівників, які після надання ввідної послуги 

продовжать роботу з клієнтом і підведуть його до купівлі товару;  

- можливий ефект від впровадження ввідної послуги, яку потенційну економічну 

вигоду ці контакти можуть принести для підприємства [3].  

Важливим моментом, що впливає на ефективність використання ввідної послуги на під-

приємстві, є її реклама. З нею пов’язаний вибір представників цільової аудиторії та пошук 

оптимальних заходів ознайомлення потенційних клієнтів із ввідною послугою. Такими захо-

дами у сучасних умовах повинні бути соціальні мережі, сайти підприємства.  

Доцільно враховувати критерії вибору представників цільової аудиторії ввідної послуги: 

- комунікабельність претендентів; 

- наявність резерву вільного часу у претендентів;  

- значна ймовірність претендентів бути реальними покупцями у майбутньому;  

- можливість претендентів формувати безкоштовні рекомендації щодо удосконалення 

ввідної послуги або вибору її варіанту. 

Створення ввідної послуги досягає успіху при наявності необхідних умов: 

- персонал, що креативно підходить до організації продажів та обслуговування клієнтів; 

- проведення конкурентного аналізу; 

- постійного моніторингу ринку; 

- врахування зарубіжного досвіду у відповідних сферах; 

- періодичного опитування клієнтів; 

- зацікавленості керівництва у впровадженні інновацій. 

Таким чином, використання ввідної послуги вітчизняними підприємствами торгівлі із 

дотриманням необхідних умов щодо її проектування, рекламування, технології надання 

може бути дієвим інструментом додаткового залучення клієнтів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ 

 

Банківська сфера це важливий сектор фінансового ринку України, оскільки від його 

розвитку та ефективного функціонування залежить стан економіки країни та якість життя 

населення. Банківський сектор це “кровоносна система” країни, регулятор її господарської 

діяльності, який перерозподіляє кошти між суб’єктами господарювання шляхом акумулю-

вання заощаджень клієнтів, із наступним їх перерозподілом у вигляді інвестицій та кредитів 

у ті сфери народного господарства, які потребують додаткового фінансування.  

Сьогодні, перебуваючи у складній економічній ситуації, банківська система відіграє 

надзвичайно важливу роль у відновлені економіки країни. Тому аналіз розвитку та конку-

рентоздатності банківського сектору є досить актуальною проблемою.  

Проведений аналіз публікацій стосовно аналізу банківського сектору свідчить, що бан-

ківська тематика є досить популярна сьогодні, її оновлення і реформування, яке триває 
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протягом трьох років, суттєво вплинуло на стан економіки і на доходи населення, на жаль, 

негативно. Дослідженням банківської системи і проблем її функціонування займалася значна 

кількість науковців, зокрема, Є. Бондаренко, Р. Гриценко, І. Д’яконова, Є. Балларіна, К. Барл-

трона, А. Гальчинського, І. Бланк, О. Васюренко, В. Геєць, А. Герасимович, В. Колесніков,  

С. Науменкова, І. Школьник О. Дзюблюка, В. Заутера, О. Лаврушина, Ж. Ламбена, А. Моро-

за, П. Роуза, М. Савлука, Дж. Сондерса, Дж. Стенлейка, Е. Уткіна та інші. 

Однак, у більшості з них, банківський сектор розглядається дещо абстраговано від рин-

ку фінансових послуг, однобічно і частково розглядаються чинники впливу на ринок фі-

нансових послуг, нечітко виділено особливості ринку банківських послуг. 

Метою дослідження є вивчення особливостей функціонування банківського сектора 

фінансових послуг України. 

Завдання дослідження визначити значення і роль банківського сектора фінансових 

послуг в Україні, виділити чинники, які впливають на нього, особливості функціонування 

ринку банківських послуг. 

Із найбільш вдалих визначень ринку фінансових послуг, можна навести визначення 

Еш С. М., як сукупності економічних відносин з приводу акумулювання та перерозподілу 

капіталу у суспільстві, для подальшого його інвестування в економіку країни та забезпечення 

найбільш повного задоволення потреб споживачів у фінансових послугах за їх обсягом, 

структурою та якістю. Ринок фінансових послуг складається розгалуженої системи вузько-

спеціалізованих ринків: страхового, валютного, цінних паперів, лізингового, факторингового 

ринків тощо, кожен із яких формує свій комплекс послуг. 

На думку Еш С. М. основними принципами ринку фінансових послуг повинно бути за-

безпечення соціальної справедливості і прозорості, захист інтересів і прав інвесторів, від-

повідності загальноприйнятим міжнародним стандартам і конкурентність тощо.  

На ринок фінансових послуг впливають різноманітні чинники економічного і нееконо-

мічного характеру, які діють як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі країни. До 

найважливіших факторів, які становлять значний вплив на стан ринку фінансових послуг, 

належать: 

- стан української економіки – темп економічного зростання, внутрішня політика, по-

казник внутрішнього валового продукту, рівень інфляції; доходи населення (рівень зарплат і 

пенсій, рівень мінімального прожиткового мінімуму; 

- стан світової економіки – відносини країни з міжнародними фінансовими інстанціями, 

кінцеве сальдо торгового балансу країни;  

- розвиток науково-інноваційних технологій; 

- політика Національного банку України – запровадження обов’язкових вимог до 

діяльності комерційних банків та показників їхньої діяльності (об’ємів обов’язкового резер-

вування, об’єму статутного фонду тощо); 

- ділова репутація банків – надійність та позитивний досвід діяльності банку на ринку, 

рівень сервісу банків і цін на банківські послуги, спектр послуг, зручність розташування, 

стійкість клієнтури, мережа філій тощо. 

Одним із найрозвинутіших та найбільш об’ємних ринків фінансових послуг в Україні є 

банківський сектор. Банківський сектор має вигляд дворівневої структури, яка представлена 

на верхньому рівні Національним банком та комерційними банками – на нижчому рівні. До 

завдань Національного банку, як державного органу управління у банківській сфері, нале-

жить формування і регулювання грошових відносин в країні, визначення і проведення гро-

шово-кредитної політики, з метою сприяння економічному зростанню та стабільності еконо-

міки, а також визначення правил і стандартів діяльності комерційних банків [1, с. 166]. 

Комерційний банк – фінансова установа, яка на підставі банківської ліцензії має 

виключне право надавати банківські послуги.  

Банківські послуги – це сукупність різноманітних форм мобілізації і використання 

фінансових ресурсів за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, які здійснюються на платній 

основі [1, с. 166]. 



 

428 

 

Сектор банківських послуг відмінний від сфери матеріального виробництва та характе-

ризується специфічними умовами: 

- у структурі банківського капіталу знаходиться значна частка запозичених коштів – 

вкладники є клієнтами банку, які довіряють кошти йому на зберігання і їхнє прибуткове 

використання за певну плату; 

- тісний взаємозв’язок із іншими сферами економіки – банки виступаючи у ролі посе-

редника між державою, суб’єктами господарювання та населенням, впливають на їхню 

діяльність; 

- жорсткий контроль банківської діяльності – банківська сфера найбільш регульована 

державою та перебуває під постійним контролем з боку НБУ та інших відомчих та урядових 

структур; 

- створення кооперацій та об’єднань банків, з метою захисту та відстоювання своїх 

інтересів за умов олігополістичної конкуренції; 

- тривалість співпраці із клієнтурою визначає надійність та стабільність банку; 

- банківський продукт – гроші, є високоліквідним товаром; 

- фінансовий капітал мобільний у порівнянні з товаропотоками, на нього не впливають 

географічні обмеження; 

- багатогранність ролі банків – водночас виступає банк як посередник, покупець, про-

давець; 

- концентрація банківських установ переважно у великих містах; 

- вхідні бар’єри – законодавчі та правові обмеження, ліцензування діяльності банків; 

- обмеження цінової конкуренції – рівень цін на банківські продукти регулюється нор-

мативами та постановами НБУ, тому використовується нецінова конкуренція [2, с. 95]. 

Банківський сектор це найрозвиненіший сектор фінансових послуг в Україні. Його роль 

має досить велике значення для стабілізації та зростання економіки країни. Банківський сек-

тор має дворівневу структуру представлену Національним Банком та комерційними банками. 

На ринок фінансових послуг впливають різноманітні чинники економічного і неекономіч-

ного характеру. Сектор банківських послуг відмінний від сфери матеріального виробництва 

та характеризується специфічними умовами, зокрема, значною часткою запозичених коштів 

у капіталі банку, тісним взаємозв’язком із іншими сферами економіки, жорстким державним 

контролем банківської діяльності, існуванням нецінової конкуренції. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ 

ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ  

 

Персонал є однією з домінант впливу на життєдіяльність виробничих та адміністра-

тивних організацій, а також безпосередньо пов’язаний із їх економічною безпекою. Це зу-

мовлено тим, що основні ризики компаній, як правило, генеруються виробничим персона-

лом. За даними статистичних досліджень близько 51 % випадків економічних злочинів здійс-

нюють співробітники фірм, а ефективна організація роботи щодо забезпечення кадрової 

безпеки принаймні на 60 % знижує прямі та непрямі виробничі збитки, пов’язані з людським 

фактором [2].  
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Процес забезпечення економічної безпеки організаційно-економічних відносин підпри-

ємств індустрії гостинності – один із важливих аспектів організації економічної безпеки у 

виробничій сфері, життєво необхідний у процесі ліквідації соціальних та економічних загроз 

у виробничо-комерційній діяльності підприємств [1].  

Для оптимального функціонування підприємства та досягнення стабільних економіч-

них показників необхідний раціональний розподіл та функціональне розмежування і упоряд-

кованість виробничих завдань керівників та підлеглих з метою підвищення їх трудової і 

творчої активності з урахуванням наперед передбаченого рівня професіоналізму. 

Детермінуючи першооснову виробничих кадрів у сфері економічної безпеки діяльності 

підприємств, доцільно зазначити, що значні загрози підприємствам індустрії гостинності 

генерують власне самі працівники. Такі загрози за місцем виникнення можна поділити на дві 

групи: внутрішні та зовнішні.  

До внутрішніх загроз підприємств індустрії гостинності, як виявило наше дослідження, 

відносяться:  

• невідповідність реальної кваліфікації працівників до декларованої ними;  

• недостатня виробнича продуктивність працівників;  

• нераціональна організація системи управління персоналом;  

• неякісна організація системи професійно-виробничого навчання;  

• неефективна система мотивації;  

• помилки в плануванні ресурсів персоналу на перспективу;  

• необґрунтоване зниження кількості раціоналізаторських пропозицій та ініціатив;  

• відхід кваліфікованих працівників;  

• орієнтування працівників виключно на вирішення внутрішніх тактичних завдань;  

• недостатнє стимулювання працівників на забезпечення інтересів підрозділу;  

• відсутність або слабкість корпоративної політики;  

• неякісні перевірки кандидатів під час приймання на роботу, що свідчить про низький 

рівень відбіркової діяльності рекрутингових підрозділів підприємства або запрошених фа-

хівців чи фірм.  

До зовнішніх загроз віднесемо наступні:  

• переважаючі умови мотивації конкурентів;  

• установка конкурентів на переманювання кращих працівників;  

• розмаїті засоби зовнішнього і внутрішнього впливу та тиску на працівників;  

• ініціювання та спричинення потрапляння працівників у різні види залежності;  

• інфляційні процеси, які конечно необхідно враховувати під час розрахунку заробітної 

плати і прогнозування її динаміки. 

Для запобігання зазначеним вище загрозам на підприємствах індустрії гостинності до-

цільно сформувати і реалізувати ефективні організаційно-економічні відносини. 

Ефективність будь-яких економічних заходів визначається їх дією на відношення 

персоналу до праці. У сучасному робочому ритмі керівники не завжди зважають на соціальні 

наслідки рішень, які вони приймають. Беручи до уваги досвід зарубіжних країн, можна впев-

нено стверджувати, що керівники підприємств індустрії гостинності значну увагу зобов’язані 

приділяти вивченню, аналізу та імплементації визначальних виробничих аспектів, які впли-

вають на поведінку персоналу та спонукають його до активнішої трудової діяльності. У 

нашій країні цим аспектам не приділялася належна увага, що й призвело до кризових явищ в 

економіці. Виникає актуальна потреба у розробці ефективного механізму забезпечення ефек-

тивного управління персоналом підприємства.  

Ефективні організаційно-економічні відносини між керівниками і підлеглими перед-

бачають комплексне поєднання зовнішньої та внутрішньої ефективності діяльності через 

підвищення рівня і спроможності фінансового, економічного та ресурсного потенціалу під-

приємства [3]. 
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У процесі реорганізації механізму забезпечення ефективних організаційно-економічних 

відносин на підприємстві потрібно визначити організаційні, мотиваційні, економічні та со-

ціальні цілі його формування.  

Для досягнення поставлених організаційних цілей на підприємствах індустрії гостин-

ності доцільно запровадити такі заходи: 

 стабілізувати комунікаційні процеси між співробітниками організації; 

 сформувати раціональну організаційну структуру, яка буде гнучкою у кризовий пе-

ріод; 

 провести перерозподіл персоналу за категоріями (адміністративний, виробничий та 

допоміжний); 

 удосконалити добір персоналу з акцентуванням на професіоналізмі кандидатів; 

 створити достойні умови праці та винагороди персоналу.  

Для досягнення мотиваційних цілей керівництву підприємства необхідно: 

 налагодити механізм управління процесом розвитку і мотивації персоналу; 

 звести до мінімуму плинність персоналу за рахунок належної матеріальної і моральної 

винагороди працівників, 

 активно проводити заходи з соціального розвитку персоналу; 

 здійснювати залучення працівників підприємства до вирішення конкретних завдань 

задля досягнення поставлених цілей. 

Соціальні цілі реалізуються за допомогою:  

 введення корпоративності в управлінні підприємством індустрії гостинності;  

 вирішення соціальних проблем працівників;  

 соціалізації діяльності персоналу. 

Економічні цілі механізму забезпечення ефективних організаційно-економічних відно-

син можна досягти втіливши такі завдання:  

 забезпечення конкурентоспроможності підприємства; 

 підвищення ефективності праці з метою досягнення максимального прибутку;  

 гарантування високої соціальної ефективності виробничого функціонування. 

Запровадження такого механізму забезпечення ефективних організаційно-економічних 

відносин на підприємствах індустрії гостинності забезпечить мінімалізацію більшості загроз 

зі сторони персоналу та принесе максимальну ефективність використання трудових ресурсів. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЕБ-АНАЛІТИКИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

 

В сучасних умовах актуальним є дослідження можливостей підвищення ефективності 

дистанційного навчання (ДН) і, зокрема, використання дистанційних курсів (ДК) на підставі 

веб-аналітики. В енциклопедії “Вікіпедія” дається визначення цього поняття: “Веб-аналітика 

(Web analytics) – це вимір, збір, аналіз, подання, інтерпретація інформації про відвідувачів 

веб-сайтів для їх поліпшення й оптимізації. Основним завданням веб-аналітики є моніторинг 

відвідуваності веб-сайтів, на підставі даних якого визначається веб-аудиторія та вивчається 

поведінка веб-відвідувачів для прийняття рішень із розвитку і розширення функціональних 

можливостей веб-ресурсу” [1]. 

Ми хочемо розглянути методологічні підходи до моделювання або вироблення веб-

аналітики (ВА) в ДН на основі агент-орієнтованої моделі (АОМ) з вбудованими нейронними 

мережами. Створення такої гібридної агент-орієнтованої моделі спрямовано на проведення 

комп’ютерних експериментів для оцінювання тенденцій виробництва та поширення знань 

учасниками ДН у такому віртуальному навчальному середовищі, як Moodle. Висвітлюються 

результати дослідження програмного забезпечення для створення гібриду АОМ: SWARM, 

AnyLogic і STATISTICA Neural Networks. 

Специфікація задачі розроблення гібриду АОМ спрямована на побудову штучного 

суспільства, в якому взаємодіють такі основні типи агентів: А1  автори ДК, А2  тьютори, 

які супроводжують навчальний процес та А3  студенти, учасники ДК. Будемо вважати, що 

агенти штучного суспільства функціонують автономно: приймають рішення, здійснюють дії 

і взаємодіють з іншими агентами ДН. Для здійснення дії досить будь-якого рішення агента. 

Для здійснення взаємодії агентів необхідно групове рішення. Групові рішення приймаються 

з урахуванням відповідних правил, які в нашому випадку і слід уточняти. 

Основні припущення під час розроблення моделі полягають у наступному: 

 з точки зору прийняття рішень, агенти ДН рухаються в двовимірному просторі та 

мають кінцевий горизонт бачення; 

 агенти (або ж учасники) ДК взаємодіють у віртуальному навчальному середовищі за 

певними правилами, мають кінцевий термін життя; 

 мета автора ДК (агента першого типу)  виробити якомога більше знань і передати 

їх тьютору і студентам, мета тьютора (агента другого типу)  поширити знання серед якомо-

га більшого числа студентів, а мета студентів (агентів третього типу)  це використати 

якомога більше знань. 

Формалізований опис поведінки агентів і результати комп’ютерного моделювання в 

середовищі SWARM представлені в роботі [2]. 

Ми ж хочемо дослідити ефективність використання пакету AnyLogic для розроблення 

гібридної АОМ оцінки знань учасниками ДН на основі нейронних мереж  одного з нових 

напрямів штучного інтелекту. Огляд наукових робіт, присвячених цьому напряму, дозволяє 

зробити висновки, що результати нейромереж, навчених на великій кількості спостережень, 

більше відповідають дійсності, ніж експертні системи (в яких обчислюються предикати з 

бази знань, отриманої на засадах опитування незначної кількості експертів) або ж системи 

нечіткої логіки (використовуючи правила, які також закладені декількома людьми). 

Для побудови штучних нейронних мереж використовувалися дані, які характеризують 

активність добування знань агентами (учасниками) ДК Веб-центру Львівського торговельно-

економічного університету (http://virt.lac.lviv.ua/). З допомогою кількості записів (кліків), що 
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публікуються в журналі подій системи Moodle, можна проводити моніторинг за 12 останніх 

місяців таких дій агентів ДК: перегляд, оновлення, додавання, видалення ресурсів і завдань в 

аналізованих ДК. У нашому дослідженні використовуються дані, що характеризують 117000 

дій більше 500 агентів, серед яких близько 10% складають автори, приблизно 20%  тьюто-

ри, інші  студенти ДК. Всі дані, що характеризують кліки в журналі подій системи управ-

ління навчанням Moodle, розбиваються на такі три непересічні групи даних про кліки 

(активності): (1) авторів ДК, (2) тьюторів, а також (3) студентів, учасників ДК. 

Слід відзначити, що інформація, якою володіє штучна нейронна мережа щодо задачі 

оцінювання тенденцій виробництва та поширення знань учасниками ДН, міститься в наборі 

прикладів щодо кліків агентів ДК. Тому якість навчання мережі безпосередньо залежить від 

кількості спостережень у навчальній вибірці, а також від того, наскільки повно ці приклади 

описують аналізовану задачу. 

Серед програмного забезпечення, розробленого для побудови нейронних мереж, ми 

вибрали пакет STATISTICA Neural Networks. У пакеті є інструмент “Майстер рішень”, який 

забезпечує конструювання набору нейронних мереж із кращими характеристиками. Можна 

застосовувати також і “Конструктор мереж”, що забезпечує вибір та навчання нейронних 

мереж із урахуванням вимог просунутих користувачів. 

Перерахуємо ключові призначення нейромереж, розроблених засобами STATISTICA 

Neural Networks для гібридної АОМ. Вони мають однакову архітектуру  це багатошарові 

персептрони. Відмінності між ними складаються у кількості нейронів прихованого шару та 

деяких інших параметрах. 

1. Нейронна мережа №1 (NN#1)  визначає активність агентів 1 типу за допомогою 

прогнозування кількості їх кліків і таким чином оцінює рівень знань, що виробляється та 

розповсюджується авторами ДК. 

2. Нейронна мережа №2 (NN#2)  визначає активність агентів 2 типу за допомогою 

прогнозування можливої кількості кліків і таким чином оцінює рівень розповсюджуваного 

знання тьюторами ДК. 

3. Нейронна мережа №3 (NN#3)  визначає активність агентів 3 типу за допомогою 

прогнозування кількості їхніх кліків і таким чином оцінює рівень знань, які споживаються 

студентами, учасниками ДН. 

Отже, рішення агентів ДН ніби приймає конкретна нейромережа, отримуючи на вході 

змінну, яка характеризує зростання цінності (корисності) знань для учасників певного типу 

аналізованого штучного суспільства. При цьому кількість кліків, виміряних із урахуванням 

граничних значень на перспективу, дозволяє на підставі гібридної АОМ оцінювати тенденції 

виробництва і поширення знань на базі результатів активності кожного з агентів (учасників) 

дистанційного навчання. 

Гібрид АОМ розроблявся в середовищі AnyLogic. Тут основними засобами є змінні, 

таймери і стейтчарти (блок-схеми або діаграми). Змінні відображають зміну характеристик 

агентів ДК. Таймери встановлюються на конкретний інтервал часу, після закінчення якого 

виконується задана дія. Стейтчарти дозволяють візуально представити поведінку агентів у 

часі під впливом подій або ж умов, вони складаються з графічного зображення станів та 

переходів між ними. Будь-яка складна логіка взаємодії агентів у створюваної гібридної АОМ 

з використанням AnyLogic може бути виражена за допомогою комбінації зазначених засобів, 

а також вбудованих як функції кодів створених раніше 3-х нейронних мереж. 

Результати виконаних досліджень дозволяють зробити такі висновки і узагальнення: 

 агент-орієнтовані моделі і нейронні мережі можна розглядати як ефективні засоби 

для підтримки проведення досліджень у сфері дистанційного навчання; 

 результати комп’ютерних експериментів вказують на можливість використання 

гібридної АОМ для визначення потреб у перепроектуванні ДК і поліпшення їх якості на базі 

розроблення та впровадження адаптивних механізмів взаємодії ключових агентів (учасників) 

ДН за допомогою чатів, вебінарів і тематичних дискусій на форумах. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПОДІЛЕНИХ РЕЄСТРІВ БЛОКЧЕЙН: ЗАГРОЗИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Експерти з різних сфер характеризують модель блокчейна як найважливішого винаходу 
з часів Інтернету [2]. Дослідження, проведене агентством Roubini ThoughtLab, показало, що 
більшість керівників активами очікують широкомасштабне використання технології блок-
чейн протягом п’яти років (нарівні з такими технологіями як віртуальна реальність і штуч-
ний інтелект).  

Блокчейн за своєю суттю є розподіленим реєстром про події в цифровому світі, дос-
тупним багатьом користувачам. Розподілені реєстри – це певна форма технології баз даних. 
Вони зародилися з прогресу в сфері Інтернету, протоколів з відкритим кодом, обчислю-
вальних потужностей і криптографії. Це спільні, відтворювані та децентралізовані бази 
даних транзакцій. Призначена для реєстру транзакція додається до всіх попередніх і збері-
гається завжди як частина незмінного реєстру. Ніхто не може в односторонньому порядку 
редагувати або переглядати історію реєстру, і ніхто (як і ніщо) не виступає в ролі адмініст-
ратора. Ці реєстри відтворюються і синхронізуються. Стійкість посилюється за рахунок того, 
що в системі реєстру немає центральних точок: якщо в одному секторі відбудеться збій або 
атака, її цілісність і непорушність зможуть підтримувати інші блоки. Безпека та конфіденцій-
ність досягаються шляхом складних засобів перевірки достовірності, а дані захищаються ко-
дуванням. Одного разу записана інформація вже ніколи не може бути змінена або стерта. Ос-
новними перевагами блокчейна є захист від зміни даних, а також відсутність посередників. 

Така розподілена база даних закладена в основу криптовалюти біткойн (вitcoin  описа-
на у 2008 і реалізована в 2009 році), де слугує книгою для всіх операцій. Блокчейн біткойна 
вміщує точну та достовірну інформацію про всі біткойн-транзакції, що коли-небудь відбува-
лися. Слід зазначити, що ринок криптовалюти все ще незбалансований, проте зі стійкою тен-
денцією до зростання. Криптовалюта виступає альтернативою класичних валют при деяких 
фінансових дисбалансах у світі, біткойн потрапив у ТОП технологічних трендів 2015 року. 

Технологія блокчейн швидко розвивається у бік так званих альтернатив, відомих як 
“приватні блочні ланцюги” (ланцюги з правом доступу). Вони поліпшують конфіденційність, 
прозорість, пропускну спроможність (важливі характеристики як для регульованих ринків 
капіталу, так і для баз даних), обмежуючи кількість учасників лише до відомих і погоджених 
сторін. Протягом останнього часу (2015-2016 рр.) технологія блочних ланцюгів (blockchain) 
із периферійної інновації прямує до мейнстриму. Великі світові фінансові установи розгля-
дають можливість використання біткойнів, розпочинаються перші спроби комерційного 
впровадження криптовалют і ще більше технології блокчейн.  

Блокчейн  не тільки інструмент для взаємозаліків коштів (криптовалюти), а й може 
бути використаний у багатьох сферах (з 2012 року створюються різні блокчейн-сервіси, в 
тому числі для безпеки). Дедалі більше розмежовуються поняття криптовалют і технології 
блокчейн, адже в перспективі її можна застосовувати в різних сферах, оскільки ця технологія 
виключає будь-яку фальсифікацію. Перспективним є використання блокчейна у судовій 
практиці, при проведенні голосувань, при веденні обліку прав власності, для зберігання 
медичних записів тощо. Кожен набір даних і кожна цифрова транзакція може залишати свій 
унікальний, як відбиток пальців, слід, створюючи можливість для аудиту будь-якої цифрової 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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події, не порушуючи при цьому будь-чиєї приватності. У цьому сенсі, якщо блокчейн 
повністю розкриє свій потенціал, він зможе забезпечити високий рівень демократії і об’єк-
тивної “правди” в цифровому світі. 

Технології блокчейн умовно поділяють на три групи: 

1) цифрові валюти (bitcoin, altcoins); 

2) “розумні” контракти, децентралізовані організації, програмовані активи; 

3) використання в неекономічних цілях (електронний уряд тощо). 

Загрози впровадження та функціонування цієї технології лежать переважно у двох 

площинах: 

- побоювання урядів, засновані на тому, що біткойни (а відповідно і блокчейн як їх 

базова технологія) вже неодноразово використовувалися при скоєнні незаконних дій; 

- створення відповідної законодавчої бази у разі, якщо світова спільнота визнає право 

криптовалют на життя в глобальній банківській системі, а також використання технології 

блокчейн в інших сферах суспільного й економічного життя. 
 

Деякі приклади анонсування та впровадження проектів на основі блокчейн 

Фінансові менеджери 

заявили про готовність до 

переходу на блокчейн  

Світові фінансові інститути не лише готуються до впровад-

ження блокчейна, а й активно сприяють цьому. Так, бостонская 

фінансова корпорація State Street працює над новим проектом, 

в рамках якого технологія блокчейн використовується для збе-

рігання і систематизації транзакцій, пов’язаними з інвестицій-

ними активами. 

У Швейцарії запущена 

експериментальна 

блокчейн-платформа для 

ринку цінних паперів  

 

Найбільший швейцарський постачальник фінансової інфраст-

руктури SIX Securities оголосив про початок партнерства з 

блокчейн-стартапом Digital Asset Holdings. Метою співпраці є 

побудова прототипу платформи, призначеної для інфраструк-

тури ринку цінних паперів, а також створення та імплементація 

шифрованих інструментів на основі блокчейна в існуючі схеми 

операцій з цінними паперами. 

Консорціум R3 випробував 

блокчейн-платформу Intel  

 

Група з восьми банків, що входять в блокчейн-консорціум R3, 

повідомила про успішне завершення тестів блокчейн-прототи-

пу, що симулює торгівлю борговими зобов'язаннями Мініс-

терства фінансів США. Сама платформа була створена на ос-

нові технології “Sawtooth Lake”, розробленої компанією Intel.  

Анонсовано запуск 

соціальної платформи для 

фахівців в області 

блокчейна BlockGeeks   

 

Глобальна соціальна платформа BlockGeeks  простір для по-

шуку проектів, вивчення досвіду, популяризації технології 

блокчейн. За оцінками BlockGeeks у світі є всього близько 4 

тисяч розробників у сфері блокчейна (тоді як веб-розробників 

 понад 10 мільйонів). 

Британський Arcade City 

став переможцем 

найбільшого в Європі 

конкурсу стартапів 

Arcade City (як і Uber) пропонує можливість замовлення таксі. 

Проте цей сервіс, побудований на блокчейні Ethereum, усуває по-

середника у вигляді офісу або диспетчера, дозволяючи пряме 

сполучення між клієнтом і водієм, робить поїздки більш дешеви-

ми та безпечними, дає можливість ефективного управління пар-

ком автомобілів у випадках виникнення надзвичайних ситуацій. 

Google покращує свої 

сервіси  

За допомогою технології блокчейн перебудовує алгоритм по-

шукових систем в Інтернеті так, щоб ігнорувати новини, які 

показали себе як недостовірні. 
 

Таким чином, як і будь-яке нововведення, технологія блокчейн викликає багато супе-

речок у світовій спільноті. Але більшість сходиться в одному  блокчейн є одним з най-

важливіших винаходів за останні десятиліття, яке здатне кардинально змінити не лише фі-

нансову індустрію, а й інші сфери життя, такі як кібербезпеку, освіту, судочинство тощо. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,  

ЇХ ВПЛИВ НА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 

Світ змінюється у нас на очах і велика частка відповідальності за це – на сучасних 

технологіях. І серед них на першому місці інформаційні технології. За останні півсторіччя 

саме інформаційні технології  мають найвищу динаміку розвитку, а їх вплив на всі галузі 

людської діяльності важко переоцінити. 

Що поки незмінно в цій царині, так це її складові: технічна складова і програмна 

складова. Вони впливають одна на одну, при цьому змінюються згідно вимог які ставить до 

них сьогодення, але поки складових дві. 

Технічна складова (якщо вірити прогнозам) поводить себе доволі логічно. 

 
Рис. 1. Пропорції продажів обчислювальної техніки різних типів (млн. одн.). 

*Прогнози на 2017 і 2018 не визначені у джерела (www.statista.com) 

Щоб мати уявлення про наявний парк обчислювальної техніки слід зауважити, що 

персональні комп’ютери по статистиці морально і технічно старіють повільніше, ніж ноут-

буки, ті в свою чергу повільніше ніж планшети. Тому в перспективі можливий момент, коли 

персональні комп’ютери та ноутбуки в один момент “вийдуть з гри”.    

Програмна складова поки що теж поводить себе прогнозовано. “Хмарні технології” – 

“аутсорсинг” та віртуалізація перебирають на себе рештки функцій персональних одиниць 

обчислювальної техніки (та їх скупчень), залишаючи їм хіба що розвинені графічні “здіб-

ності”. В цій складовій теж є інерція, але вона вже більше пов’язана зі звичками та прив’я-

заностями людей. В тому, що для персональної обчислювальної техніки залишається лише 

роль “тонкого клієнта” винуватий дуже динамічний ринок смартфонів. Конкуренція в цій 

галузі зростає, вартість бюджетного смартфона штучно стримується, але падає. Китайські та 

індійські виробники готові приспустити межу до 30-40 доларів за пристрій, за цією межею 

напевно звичайні телефони теж пропадуть (як і планшети з невеликим екраном). Власники 

смартфонів поки не є користувачами обчислювальної персональної техніки у звиклому 

http://hvylya.net/analytics/economics/davos-i-myunhen-2017-kakie-tendentsii-v-mirovoy-politike-ekonomike-i-nauke-vazhno-znat-ukraine.html
http://hvylya.net/analytics/economics/davos-i-myunhen-2017-kakie-tendentsii-v-mirovoy-politike-ekonomike-i-nauke-vazhno-znat-ukraine.html
http://www.statista.com/
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розумінні цього виразу, бо на ньому поки не зручно виконувати професійні операції. Цьому 

заважає лише невпорядкованість зі стандартами зв’язку малої техніки і пристроїв візуалізації 

– моніторів, проекторів, телевізорів. Але також існує (не певна) тенденція використання 

власне самого смартфону як пристрою візуалізації, наприклад як окуляри доданої реальності. 

Власники смартфонів сьогодні це переважно молоді люди. Щоб сучасний смартфон 

виконував свої функції, власник вимушений доєднатися до тої чи іншої “хмари”. Де факто це 

означає, що користувач смартфона стає клієнтом соціальної мережі, яка пов’язана з цією 

хмарою. Але більшість сучасних користувачів малої техніки на цьому не зупиняються і зразу 

приєднуються до інших соціальних мереж. Той факт, що активний користувач однієї мережі 

є одночасно користувачем іншої (інших) мереж приводить до іншого факту – на сьогодні су-

марна кількість активних користувачів різних соціальних мереж на третину перевищує кіль-

кість населення земної кулі (www.statista.com). Фактична кількість значно менша, але прог-

нози (Рис. 2) обіцяють, що це не на довго. Саме статистика о соціальних мережах дозволяє 

зробити прогнози про кількість користувачів інформаційних технологій та про їх вибір 

технічної складової. 

 
Рис. 2. Прогнозна кількість користувачів соціальних мереж з 2010 по 2020 (у млрд.) 

Наступний ствердження може бути проміжним висновком: поріг в 3 млрд. людей свід-

читиме, що більша половина дорослого населення планети будуть “смартфонізовані”, тобто 

матимуть індивідуальний інструмент доступу до навчання, розваг і праці за допомогою  

сучасних інформаційних технологій (і не тільки віртуальних) 

Що це може означати для вітчизняної галузі освіти? Це може поглибити кризу. Можли-

вості сучасних ІТ, наприклад он-лайн перекладання (які не стоять на місці), і віртуалізація 

засобів навчання (відео курси, велика кількість автоматизованих тестових завдань тощо) та 

багато інших подібних інструментів розмиватимуть і надалі географічні границі (у освіті), 

сприятимуть подальшій її глобалізації. Це в свою чергу підніматиме конкуренцію на ло-

кальному ринку освіти. а вітчизняна система освіти на разі доволі не гнучка. 

Ринок праці змінюється, вносить свої корективи заробітною платнею  і диплом вищого 

учбового закладу часто-густо залишається не задіяним, що свідчить про інертність наявної 

системи вищої освіти. Попит на велику кількість курсів і тренінгів лише підкреслюють не 

гнучкість цієї системи навчання, яка жорстко прив’язана до централізованого керування. 

Хтілось би зразу оговорити, що на думку автора це не стосується наприклад медичної освіти, 

яка стоїть дещо окремо в системі освіти. 

Новітні технології полегшують і далі будуть полегшувати процес навчання. Але для 

існуючої системи вищої освіти і технологій навчання які традиційно в ній використовуються 

це означає лише нові виклики. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

На сучасному етапі одним із найважливіших завдань у вищій школі є підвищення ак-

тивності студента, яке знаходить вияв у його самостійності. Провідну роль в організації са-

мостійної роботи студентів мають інформаційні технології, бо вони відкривають студентам 

доступ до самоосвіти, нетрадиційного накопичення знань через використання комп’ютерної 

техніки, розширюють можливості для творчості, неординарного підходу у вирішенні вироб-

ничих ситуацій. 

Самостійна робота студентів над навчальним матеріалом є одним з найважливіших 

елементів навчального процесу у вищому навчальному закладі, тому проблеми її організації 

посідають чільне місце у перебудові цього процесу. Питання організації самостійного нав-

чання студентів надзвичайно актуальне, оскільки перепланування кількості навчальних го-

дин на користь самостійної діяльності передбачає пошук оптимальних форм організації такої 

роботи. 

Головну роль в організації самостійної роботи студентів мають саме ті інформаційні 

технології, які відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, дають можливості 

для набуття та закріплення навичок, дозволяють реалізувати нові методи навчання. 

Підготовка студентів ІТ-спеціальностей є складним процесом, пов’язаним із швидкою 

зміною різних інформаційних технологій. Саме тому виникає необхідність під час підго-

товки таких фахівців створити умови для ефективної самостійної роботи з метою набуття 

високого рівня самостійності, навичок “критичного мислення”, командної роботи. Досягнен-

ня сформованості у студентів самостійності багато в чому залежать від рівня їхньої інфор-

маційної культури, а саме, від уміння самостійно здобувати, опрацьовувати та використо-

вувати інформацію в процесі освітньої й наукової діяльності. 

Самостійну роботу студентів при вивченні навчальних дисциплін у вищому навчаль-

ному заклваді з використанням інформаційних технологій можна організувати як систему:  

 роботи з електронними виданнями у бібліотеці, підготовки до практичних занять;  

 виконання індивідуальних завдань на основі використання інформаційних техно-

логій;  

 поточної атестації за допомогою електронного тестування;  

 використання освітніх сайтів та автоматизованих навчальних програмних засобів.  

Значне місце у самостійній роботі студентів займає використання Інтернет-технологій 

для ефективного пошуку інформації. Доступність великої кількості електронних статей, до-

відкової літератури, електронних навчально-методичних розробок, які викладено на сайтах 

університетів, безумовно, розширюють творчий потенціал студентів за умов, якщо вони 

вміють творчо працювати з добутою інформацією. 
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СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЇ З ОГЛЯДУ НА РОЗВИТОК 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

У сучасну добу потужного розвитку інформаційних технологій, саме інформаційна га-

лузь є джерелом прогресивних трансформаційних змін у сфері ділових комунікацій. Під 

впливом інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу, всезростаючого значення ме-

режі Інтернет досить значну роль відіграють комунікаційні процеси, ефективність яких 

забезпечує успішність професійної діяльності.   

Для наукового аналізу поняття “ділової комунікації” передусім важливе тлумачення 

однієї з його складових, якою виступає комунікація. Термін “комунікація” (від лат. commu-

nicatio) – вживається як науковий з початку ХХ століття. У сучасному трактуванні комуні-

кація – соціально зумовлений процес передачі й сприйняття інформації в умовах міжособи-

стісного та масового спілкування за допомогою різних комунікативних засобів. Поняття “ко-

мунікація” і “ділова комунікації” виступають як загальне й особливе, оскільки, останнє 

виступає вихідним стосовно першого; це – обмін інформацією в процесі діяльності, спілку-

вання, і шляхи сполучення. Ефективність комунікацій в організації часто визначає якість 

рішень та їхньої реалізації.  

Основною відмінністю ділової комунікації як різновиду соціальних комунікацій постає 

те, що учасники комунікативного акту переслідують конкретну предметну та інформаційну 

мету. Діловому спілкуванню властиві логічність, доречність, послідовність думки, змістов-

ність, що забезпечує успішність комунікації. В. В. Різун стверджує, що “професійним кому-

нікатором є той комунікатор, який усвідомлює власні процеси передачі або споживання ін-

формації, керує ними, удосконалює свої уміння й навички, професіонально (тобто майс-

терно) організовує процес передачі або переробки інформації” [3, с. 122]. 

У сучасних умовах ставлення до ділових комунікацій кардинально змінилося. На відмі-

ну від суспільства суворої ієрархії, де панує монологічна комунікація, а головним інструмен-

том виступає наказ, поява нового комунікативного простору, пов’язаного з демократизацією 

соціально-економічних відносин, зумовило зростання значимості ділової комунікації [4, с. 68].  

Ділова комунікація як діяльність забезпечує взаємодію двох або більше унікальних і 

складних систем, що відбувається в різних ситуаціях з використанням різних засобів і кана-

лів спілкування. І. Г. Шавкун здійснила типологізацію ділової комунікації за різноманітними 

критеріями: 

 За місцем здійснення бізнес-комунікації розподіляються на внутрішні, коли сторони 

комунікації перебувають у рамках організації, і зовнішні, коли одна зі сторін відноситься до 

суб’єктів зовнішнього середовища організації. 

 За критерієм кількості комунікантів доцільно розрізняти однобічну комунікацію, 

двосторонню й багатобічну.  

 За джерелами регулювання процесу, комунікації можуть бути: формальні (здійснюва-

ні на засадах добре пророблених і легітимних, як правило, виражених у писемній формі інст-

рукцій, вказівок, методик тощо) і неформальні (здійснювані на основі усних норм і правил).  

 За своїми цілями ділові комунікації можуть бути спрямовані або на обслуговування 

предметної діяльності та з’ясування виробничих протиріч, або на залучення партнера до 

своєї думки, знань, або отримання знань від партнера. 

 За ознаками предмета спілкування можливо розрізняти спільну діяльність, обмін емо-

ціями, одержання інформації.  

 За каналами комунікації бувають усними, писемними, невербальними, формальними, 

неформальними, командними, горизонтальними, технічним, електронними тощо.  
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 За ознаками часу комунікації є тривалими, короткочасними, періодичними, епізодичними. 

 За просторовим показником комунікації можуть відбуватися на різних дистанціях, 
при різному розташуванні партнерів [4, с. 70-72].  

Дистанційний обмін інформацією можливий за допомогою сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. У професійній діяльності широко застосовують такі новітні 
технології, як електронна пошта, відеоконференції та комп’ютерні мережеві конференції. 

Електронна пошта (e-mail) базується на мережевому використанні комп’ютерів, вона 
надає різні можливості залежно від використовуваного програмного забезпечення, що доз-
воляє користувачеві отримувати, зберігати і відправляти повідомлення своїм партнерам. 
Електронний лист, на відміну від інших форм комунікації, пропонує чітку перевагу: він є не-
залежним від місцезнаходження адресата й не пов’язаний із його присутністю. Електронний 
лист, як і “класичний”, надає достатньо місця для написання й викладу інформації та є 
доступним у будь-який час. Електронні листи належать до письмової форми комунікації, й, 
оскільки комунікація електронною поштою здійснюється завжди письмово, вона ніколи не 
зможе досягти того ж ступеня концептуальної усності, як особиста розмова, хоча має деякі її 
ознаки, які важливо визначити для подальшого дослідження мовних і позамовних особли-
востей смс-комунікації.  

Ділове листування електронною поштою характеризується певною протокольною 
умовністю, застосуванням корпоративних елементів, а також лаконічністю викладу змісту. 
Електронні листи менш офіційного характеру можуть містити графостилістичні засоби, які 
посилюють експресивність і збільшують емоційну насиченість. 

Комп'ютерні мережеві конференції засновані на застосуванні комп’ютерних систем 
для обміну інформацією між співробітниками, що вирішують певну проблему. Перевага цієї 
технології полягає у великій кількості учасників комунікаційного акту. Крім того, в 
користувачів мережі є можливість одночасного доступу до практично необмежених обсягів 
накопиченої інформації. 

Відеоконференція – система з двосторонньою передачею відеозображень. Така система 
використовується комунікантами, віддаленими один від одного на значну відстань, але за 
обов’язкової умови участі всіх членів комунікації у візуальному контакті. Багато видів су-
часних ділових відносин вимагають не лише обміну вербальною інформацією, але й візуа-
лізації адресата в процесі комунікації. Невербальна поведінка учасників комунікації часто 
містить у собі значну частку інформації, необхідної для оцінки істинності намірів співроз-
мовників. Крім цього, з використанням відеоконференції (телеміст, теледебати, відкриті се-
лекторні наради) можна досягти потенційного ефекту присутності або причетності, що дуже 
часто буває необхідним у рамках різних управлінських заходів. Проведення відеоконфе-
ренцій здійснюється без застосування комп’ютера. За допомогою відеоапаратури одночасно 
з телевізійним зображенням передається звуковий супровід. З огляду на це зростає кількість 
технічних бар’єрів ділової комунікації. 

Успішність ділової комунікації безпосередньо зумовлена комунікативною компе-
тентністю фахівця, що передбачає адекватну реакцію на контекст ситуації, вірну оцінку спів-
розмовника, а також його інтересів, особистісних якостей, уразливості, формування в нього 
позитивного сприйняття власної особистості. Ефективний менеджмент організації умож-
ливлюється завдяки ефективному менеджменту організаційних комунікацій. 

Отже, ділова комунікація з розвитком інформаційних технологій набула нових форм і 
засобів, що уможливлюють високу ефективність, мобільність, інтерактивність ділових відно-
син. Ділові комунікації постійно розширюють сфери та можливості свого функціонування. 
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