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СЕКЦІЯ 1. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОЇ ЕКОНОМІКИ
Акімова Н.С.,
канд. екон. наук, професор
кафедри фінансів та обліку
ХДУХТ
Спіцина Н.В.,
канд. екон. наук, доцент
кафедри фінансово-економічної безпеки,
обліку і аудиту
ХНУМГ ім. О.М.Бекетова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Сучасна податкова політика орієнтується на досягнення балансу інтересів
держави та платників податку. За таких умов податки сприяють економічному
зростанню, з одного боку, а з іншого – забезпечують добробут кожного
громадянина в країні. Зміни в податковій політиці нашої держави насамперед
повинні відбуватися з урахуванням тенденцій розвитку системи оподаткування
в країнах – сусідах та країнах – членах ЄС. Досвід європейських країн буде
корисний для досягнення збалансованості державних фінансів та забезпеченості
соціальної стабільності через турботу про населення України [1].
Для реформування податкової політики з урахуванням використання
зарубіжного досвіду, необхідна розробка концепції впливу податкової політики
на соціально-економічний розвиток країни та регіонів, в рамках якої необхідно
розглянути і вирішити ряд теоретико-методологічних проблем.
Перша проблема полягає у розробці програми заходів податкового
стимулювання інноваційної діяльності. Причому податкова політика держави в
частині регулювання та стимулювання інноваційних процесів в українській
економіці повинна носити більш активний характер – не просто сприяти
створенню спільних економічних умов і можливостей для здійснення
платниками податків інноваційної діяльності, але і цілеспрямовано спонукати їх
проводити модернізацію і оновлення виробництва. Структура і розміри
оподаткування повинні бути визначені таким чином, щоб гарантувати
звільнення від оподаткування витрати на відтворення робочої сили;
забезпечувати можливо пільговий режим оподаткування для капіталів, що
залучаються у виробничий сектор; встановлювати пільгові податкові режими
для інвестування капіталів в наукові дослідження і розвиток малого і середнього
бізнесу.
Друга група проблем. Різноманіття впливу податків на найважливіші
соціальні та економічні процеси пред'являє виключно високі вимоги до
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податкової політики. Характеристика податкової системи вимірюється такими
показниками, як види податків, їх ставки, суми та структури надходжень,
заборгованість та іншими реальними величинами. Послідовна зміна стану
податкової системи, тобто її рух – результат певної податкової політики, а оцінка
цього руху і є оцінка податкової політики. Назріла необхідність корінного
обґрунтованого вирівнювання податкових вилучень у різних секторах економіки
з урахуванням їх особливостей з метою стимулювання розширеного відтворення
та регулювання галузевого переливу капіталу. Діюча в Україні податкова
система в даний час не в повній мірі сприяє цьому.
Третя група проблем полягає в тому, що проведена реформа податкової
політики України не в повній мірі враховує умови, в яких перебуває економіка
нашої країни. Практично значущим представляється рішення поставленої задачі
– оцінка параметрів функціонування податкової системи шляхом дослідження
показника податкового навантаження та виявлення податкового потенціалу
економіки регіону. Без точної оцінки податкового потенціалу нереальна
розробка органами влади проектів бюджетів різних рівнів на майбутній період,
оскільки вона відіграє важливу роль у вдосконаленні процесу планування
бюджетних доходів.
Четверта група проблем полягає в тому, що в проведенні державної
податкової політики фіскальний підхід до питань організації податкового
контролю вважається переважним. Орієнтація системи податкового контролю в
основному на мобілізацію додаткових коштів до бюджету не повною мірою
відображає як внутрішню суть податкового контролю, так і його місце в
економічній та фінансовій системі. У сучасних реаліях контроль виступає не
тільки в ролі фіскального інструменту, він, головне, повинен виконувати
регулятивну функцію, спрямовану на розвиток економіки. Саме таке розуміння
податкового контролю робить його інструментом довгострокової податкової
політики. Від рівня організації податкового контролю, його ефективності
залежить можливість досягнення стратегічних і тактичних цілей податкової
політики.
П'ята група проблем полягає у відсутності ефективної системи заходів,
здатної за рахунок організації податкового адміністрування стати серйозним
фактором посилення чинної податкової політики. Особливий акцент необхідно
робити на сучасні системи управління податковими відносинами.
Крім того, можна зазначити, що «головною проблемою податкової
політики в Україні є постійне порушення законодавчою владою стабільності
податкового законодавства, що не покращує інвестиційний клімат в країні,
оскільки через відсутність стабільного податкового законодавства іноземні
інвестори обирають інші країни для капіталовкладень. Крім того, постійні зміни
податкового законодавства зменшують довіру платників податків до
представників законодавчої та виконавчої влади» [2].
Концептуальною основою сучасної державної податкової політики має
стати вдосконалення податкової системи з метою не тільки зростання
бюджетних доходів, а й гармонізації різноспрямованих приватних інтересів
суб'єктів податкових відносин для забезпечення прискореного соціально-
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економічного розвитку країни, оскільки гармонізація інтересів податкових
суб'єктів сприяє раціоналізації податкової системи, зниження бар'єрів для
конструктивного податкового взаємодії, скорочення недоїмки і збільшення
дохідної бази бюджетів усіх рівнів.
Гармонізація інтересів суб'єктів податкових відносин досягається в
процесі їх взаємодії, при реалізації супідрядних стратегічних орієнтирів і
динамічних цілей (динамічних пріоритетів) податкової політики в рамках
загальної концепції, забезпечуючи комунікацію елементів податкової системи
та її задані зміни (рис. 1).
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
Концепція податкової політики
Стратегічні орієнтири
податкової політики

Динамічні цілі
податкової політики

Заходи податкової
політики

Взаємодія податкових
суб’єктів
Податок

Рис. 1 – Організаційна схема здійснення податкової політики держави
Таким чином, основними напрямами реалізації стратегії податкової
політики держави мають стати: податкове стимулювання інноваційного
розвитку та інвестиційного клімату; запровадження диференційованих ставок
податку на доходи фізичних осіб із метою забезпечення поповнення бюджету та
реалізації принципу соціальної справедливості оподаткування; запровадження
диференційованих ставок екологічного податку залежно від скидів
забруднюючих речовин у конкретному регіоні України; перегляд у бік
збільшення торгових квот на вивезення товарів у країни ЄС; запровадження
відповідальності політичних партій за незабезпечення виконання програмних
заходів щодо оподаткування [2].
Запропоновані напрями вдосконалення податкової політики, засновані на
вдосконаленні як теоретичної, так і практичної її складової, дозволять державі
не тільки вишукувати додаткові фінансові ресурси, а й стимулювати
підприємницьку активність, і в цілому темпи економічного зростання, що є
пріоритетним.

Література:
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ДИНАМІКА ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
Проблема формування, використання та управління банківськими
ресурсами не є новою та давно досліджується як вітчизняними, так і
зарубіжними науковцями та економістами. Так, дослідженню проблем
формування ресурсної бази банків присвячені праці таких науковців, як:
Александренко М.П., Тихонов А.І., Омар Т.П., Лисенко В.І., Вовчак О.О.,
Кузьмін О.Є., Бондарчук М.К. та інші [1, c. 84]. Проблемам управління
фінансовими ресурсами банків присвячені праці Смовженка П.Р., Ятченка В.Ф.,
Мірошника В.Р. та інших [2, c. 25]. Праці більшості науковців банківської галузі
переважно присвячені сутності, значенню, принципам та класифікації ресурсів
банку.
У ситуації, яка характеризується поглибленням світової фінансовоекономічної кризи і впливом пандемії COVID-19, найбільш гострою є проблема
формування банківських ресурсів, що вимагає більш глибоких досліджень.
Метою наукової праці є дослідження динаміки формування ресурсів
вітчизняних банків та виокремлення притаманних їй проблем.
Перш ніж перейти до аналізування обсягів фінансових ресурсів банків,
проаналізуємо зміну їх кількості протягом 2016-2019 років за даними
Національного банку України. Отримані результати зведемо у таблицю 1.
Таблиця 1 – Аналізування динаміки кількості вітчизняних комерційних
банків за період 2016-2020 роки
Показники

2016 р.

Кількість діючих банків
96
з них: з іноземним капіталом
38
З 100% іноземним капіталом
17
*Сформовано авторами на основі даних [3-5]

2017 р.

2018 р.

2019 р., початок 2020 р.

82
38
18

77
37
23

75
35
23
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Дані таблиці 1 дозволяють зробити такі висновки: кількість банків
протягом аналізованих років зменшувалася, а саме у 2017 році у порівнянні із
2016 роком на 14 банків, у 2018 році у порівнянні із 2017 роком на 5 банків, у
2019 році у порівнянні із 2018 роком на 2 банки; спадаюча тенденція була
характерною і для банків з іноземним капіталом, а саме у 2019 році у порівнянні
із 2016 роком їх кількість скоротилася на 3 банки, а у порівнянні із 2018 роком
на 1 банк; протилежна тенденція склалася стосовно банків із 100% іноземним
капіталом, а саме на кінець 2018 року у порівнянні із базовим їх кількість зросла
на 6 банківських установ і залишилася незмінною до сьогоднішнього дня.
Результати аналізування складу та структури пасивів вітчизняних банків
наведено у таблицю 2.
Таблиця 2 – Склад та обсяги пасивів вітчизняних банків за період 20162019 роки
Показники
Капітал (усього)
Статутний капітал
Зобов’язання банків (усього)
Зобов’язання в іноземній валюті
Депозити та кредити, отримані від
інших банків
Кошти юридичних осів
Кошти фізичних осіб
Кошти небанківських установ
Усього пасивів
*
Сформовано авторами на основі [3-5]

2016 рік
123 784
414 668
1 132 515
644 223
73 938

2017 рік
161 108
495 377
1 172 723
613 681
50 240

2018 рік
154 960
465 532
1 204 743
587 940

2019 рік
200 854
470 712
1 293 606
568 561

42 178

23 912

369 913
437 152
42 813
1 256 299

403 955
478 100
22 907
1 333 831

406 367
508 457
23 794
1 359 703

498 156
552 592
26 885
1 494 460

Динаміка обсягу пасивів вітчизняних банків наведена у таблиці 3.
Таблиця 3 – Динаміка пасивів вітчизняних банків за період 2016-2019 роки
Показники
Капітал (усього)
Статутний капітал

Абсолютна зміна, тис. грн.
2017р./ 2018р./ 2019 р./
2016р. 2017р. 2018 р.
37 324 -6 148
45 894
80 709

-29 845

Зобов’язання банків (усього)
40 208 32 020
Зобов’язання в іноземній валюті -30 542 -25 741
Депозити та кредити, отримані
від інших банків
-23 698 -8 062
Кошти юридичних осів
34 042 2 412
Кошти фізичних осіб
40 948 30 357
Кошти небанківських установ
-19 906
887
Усього пасивів
77 532 25 872
*Cформовано авторами на основі [3-5]

Відносна зміна, %
2017р./ 2018р./ 2019р./
2016р. 2017р. 2018 р.
30,2
-3,8
29,6

5 180

19,5

-6,1

1,1

88 863
-19 379

3,5
-4,7

2,7
-4,2

7,4
-3,3

-18 266
91 789
44 135
3 091
134 757

-32,1
9,2
9,4
-46,4
6,2

-16,1
0,6
6,3
3,8
1,9

-43,3
22,6
8,7
12,9
9,9

Аналізування динаміки пасивів (табл. 3) показують наступний стан у
банківській системі: загальний обсяг капіталу банків на кінець звітного року зріс
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на 29,6%; статутний капітал банків у 2018 р. зменшився на 6,1%, тоді як у 2019 р.
зріс на 1,1%; зобов’язання банків на кінець звітного року зросли на 7,4%, що є
негативним моментом; зменшувалися у динаміці зобов’язання банків в іноземній
валюті, а саме на 4,7%, 4,2% та 3,3% відповідно; сумарний обсяг депозитів та
кредитів, отриманих від інших банківських установ також зменшувався у
динаміці, а саме на 32%, 16% та 43% відповідно; зростаючою тенденцією
характеризувалися обсяги коштів фізичних та юридичних осіб, а також
небанківських установ; загальний обсяг пасивів у 2018 р. у порівнянні із 2017 р.
зріс на 1,9%, тоді як у 2019 р. у порівнянні із 2018 р. зріс на 9,9%.
Проаналізуємо динаміку рентабельності активів та капіталу банків (табл. 4).
Таблиця 4 – Динаміка рентабельності активів і капіталу вітчизняних банків за
2016-2019 роки
Показники
2016 р. 2017 р. 2018 р.
Рентабельність
активів,%
-12,6
-1,9
1,6
Рентабельність
капіталу, %
-116,7
-15,8
14,6
*
Сформовано авторами на основі даних [3-5]

2019 р.

Зміна, %
2017 р. 2018 р.

2019 р.

4,3

10,6

3,6

2,6

34,1

100,9

30,5

19,5

Рентабельність активів банків зростала протягом аналізованого періоду, а
саме на 10,6%, 3,6% та 2,6% відповідно. Рівень рентабельності капіталу банків
зростав на 100,9%, 30,5% та 19,5% відповідно. Зазначена ситуація склалася за
рахунок покращення фінансового результату діяльності банків протягом
аналізованих років, який покладений в основу розрахунку зазначених вище
показників.
Проаналізувавши склад та структуру банківських ресурсів можна
стверджувати про їх незадовільний стан, що у першу чергу пов’язано із
переважаючим обсягом та динамічним зростання зобов’язань банків.
Основними ендогенними та екзогенними чинниками незадовільного стану
ресурсної бази комерційних банків є: недовіра до банківської системи з боку
фізичних та юридичних осіб; низький рівень платоспроможності населення та
суб’єктів господарювання; висока конкуренція на ринку банківських послуг;
одноманітність продуктів та послуг, які пропонуються на ринку; скорочення
обсягу інвестування у вітчизняну економіку, що посилюється світовими
кризовими тенденціями і пандемією; висока вартість банківських ресурсів тощо.
Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення
комплексу заходів на рівні банків, а також органів державної влади, спрямованих
на зміцнення ресурсного потенціалу останніх та розвиток банківського сектору
загалом в комплексі із заходами державної підтримки національної економіки.
Література:
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СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність стрес-тестування посилюється в
умовах кризових
економічних процесів. Невизначеність та нестабільність діяльності підприємства
в таких умовах потребують протидії фінансовим ризикам.
Мета – практичний приклад застосування стрес-тестування як
перспективного методу запобігання фінансовим ризикам.
За офіційною фінансовою звітністю підприємства ПрАТ «Абінбев Ефес
Україна» за 2008-2018 рр. сформований стрес-тест фінансових ризиків його
діяльності з поєднанням сценарного та економіко-математичного підходів [1].
Економіко-математичний
підхід
характеризується
формуванням
регресійного рівняння впливу фінансових ризиків (незалежні фактори) на ризик
ймовірності банкрутства (результуючий фактор). Враховуючи збитковість ПрАТ
«Абінбев Ефес Україна» протягом 2014-2018 років, доведена доцільність
застосування моделі Альтмана, яка показує позитивні результати серед західних
моделей щодо прогнозів по підприємствах-банкрутах.
Авторами застосована шкала з оптимальними критеріями за цією моделлю:
Z-рахунок Альтмана >2,9 (підприємство є фінансово стійким); 1,8<Z<2,9 (зона
непередбачуваності); Z<1,8 (зона фінансового ризику) [3]. Проведені розрахунки
за фінансовою звітністю у період 2014-2018 рр моделі Альтмана коливались у
діапазоні від 1,67 до 1,45. Це підтверджує зростання фінансових ризиків
діяльності підприємства.
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З використанням кореляційного аналізу сформована матриця значень
коефіцієнтів фінансових ризиків підприємства (ризик зниження фінансової
стабільності, ризик неплатоспроможності, структурний та кредитний ризики).
Кореляційний аналіз вказав на наявність лінійного зв’язку між 5 з 13
факторів економетричної моделі (значення показника матриці > 0,85), отже вони
були виключені з подальших розрахунків. .
У процесі дослідження були протестовані три моделі. Найкращі значення
показала модель, в якій сформований такий перелік незалежних змінних:
коефіцієнт поточної ліквідності (Х1), коефіцієнт швидкої ліквідності (Х2),
коефіцієнт операційного леверіджу (Х3), коефіцієнт забезпечення коштами за
операційною діяльністю (X4). Особливістю даної моделі є відсутність константи
(або значення константи дорівнює 0). Ця модель побудована з рівнем надійності
α=0,05 (p=0,95).
Рівняння регресії отримало наступний вигляд:
Y= 2,56541*X1+1,07240*X2+0,81243*X3+0,27309*X4.
Перевірка показників регресійної статистики та дисперсійного аналізу
(надбудова Excel) вказала на адекватність та статистичну значущість
побудованої моделі. Тотожність теоретичної моделі перевірена через розрахунок
довірчих інтервалів Y. Більшість емпіричних точок Y протягом 2008-2018 рр.
належали до розрахованого інтервалу, що підтвердило адекватність теоретичної
моделі.
Сценарний підхід полягає у тестуванні моделі однією критичною змінною:
у цьому дослідженні визначена зміна одного фактору-стресу.
З отриманого регресійного рівняння встановлено, що найбільший вплив на
ризик банкрутства підприємства має коефіцієнт поточної ліквідності (найбільше
значення коефіцієнту β), тобто співвідношення оборотних активів до суми
поточних та довгострокових зобов’язань. Для формування стрес-тесту
сформовані прогнозні значення Y та коефіцієнтів (незалежних змінних).
Розраховані значення прогнозів показників подано у табл.1.
Таблиця 1
Прогнозні значення залежної змінної Y та незалежних факторів (коефіцієнтів)
на 2019-2025 рр.
Рік
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Y
0,80
0,58
0,36
0,14
-0,08
-0,30
-0,51

X1
0,17
0,13
0,08
0,04
0,00
-0,04
-0,08

X2
0,21
0,22
0,22
0,23
0,24
0,24
0,25

X3
0,80
0,82
0,83
0,84
0,86
0,87
0,88

X4
0,44
0,26
0,08
-0,11
-0,29
-0,47
-0,65
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З табл. 1 можна стверджувати, що з урахуванням отриманої динаміки зміни
залежної змінної, ймовірність банкрутства ПрАТ «Абінбев Ефес Україна» у
період 2019-2025 зростає.
Стрес-тест полягає у перевірці банкрутства підприємства при зміні
значення X1 від (-0,5) до 2,5, що перевищує оптимальні значення показника, із
збереженням прогнозних даних інших трьох незалежних факторів (Х2-Х4).
Оптимальним значенням коефіцієнту поточної ліквідності є 1,5-2. Результати
розрахованих (Y) за моделлю Альтмана мають оптимальне значення при 1,8-2,9;
якщо < 1,8, тоді підприємство знаходиться у кризовому стані. Результати стрестесту дозволяють сформувати такі результати:
1.
критичне значення показника досягається при X1<=0,4 (виключно у
2019-2024 рр.);
2.
оптимальне значення показника досягається при X1=0,4 (виключно
у 2019-2024 рр.) та при X1>= 0,4 до X1<=0,8 (виключно у 2019-2023 рр.);
3.
фінансова стійкість підприємства досягається при X1>= 0,8 (у 2024
р.) до X1=>0,9 (виключно у 2019-2024 рр.).
З урахуванням оптимуму показника (1,5-2) видно, що теоретична модель
під час стрес-тесту не потребує досягнення коефіцієнтом поточної ліквідності
оптимуму, тобто інтервал X1 [0,4; ∞) дозволяє застосовувати більш гнучку
політику управлінських рішень відповідно до співвідношення оборотних активів
до позикового капіталу (будь-яке співвідношення >= 0,4 при інших незмінних
незалежних факторах дозволяє підприємству функціонувати задовільно без
виникнення фінансового ризику).
Другий стрес-тест полягає у моделюванні ситуації дослідження «скільки
разів»: у скільки разів повинно змінитися X1, щоб досягти значення Y>1,8 (в
інтервалі значень від спаду на 50% до зростання на 250%). Результати другого
стрес-тесту :
доведено, що вплив показника на модель високий, проте значення самого
коефіцієнта поточної ліквідності з урахуванням лінійної залежності є незначним
– (0,31), що нівелює можливість реалізації гіпотези у вказаному інтервалу (вихід
за межі інтервалу є недоцільним за умови логіки стрес-тесту).
Оскільки модель є адекватною, її параметри значимі, то за моделлю можна
скласти прогноз.
Таким чином, для Хпр = 0,4 отримано інтервал прогнозу: 1,5474 < Y пр
< 2,412. У 2020 році розрахункове значення ймовірності банкрутства за стрестестом склало 1,99 (значення входить до інтервалу 1,5474< Y пр < 2,412, і це
підтверджує доцільність використання теоретичної моделі). Результати
дослідження вказали на зменшення фінансової стійкості підприємства протягом
2010-2024 (у 2008-2009 рр. спостерігалося зростання), що потребує уваги
менеджменту ПрАТ «Абінбев Ефес Україна» до попередження фінансових
ризиків.
Висновок. Використання стрес-тестування фінансових ризиків діяльності
підприємства є перспективним засобом фінансового менеджменту. Обидва
стрес-тести показали наявність закономірності щодо суттєвої зміни структури
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активів та необхідність вирішення проблеми з високою часткою поточного
капіталу.
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ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ: ВІДОБРАЖЕННЯ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
ТА ВНУТРІШНЯ ПЕРЕВІРКА
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітності в Україні» фінансова звітність - це звітність, що містить інформацію
про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Метою ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам
для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан та результати діяльності підприємства [1].
Фінансова звітність підприємства формується з урахуванням наступних
принципів: автономність, історичної (фактичної) собівартості, нарахування і
відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності,
превалювання сутності над формою та єдиного грошового вимірника [2].
Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан),
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух
грошових коштів, звіту про власний капітал [2].
Кожне підприємство перед складанням річної звітності повинно провести
інвентаризацію активів. Для з'ясування фактичної наявності виробничих запасів
на підприємстві проводиться обов'язкова річна інвентаризація [3].
Інформація щодо наявності виробничих запасів знаходить своє
відображення у ІІ розділі активу балансу «Оборотні активи» у рядку 1100
«Запаси». Підприємства можуть додавати статтю 1101 «Виробничі запаси» із
збереженням її назви і коду рядка, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:
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- інформація є суттєвою;
- оцінка статті може бути достовірно визначена.
У рядку 1100 «Запаси» показується вартість запасів малоцінних та
швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів,
палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних
частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для
споживання в ході нормального операційного циклу.
Згідно з П(С)БО 9 та метою збереження об'єктивності оцінки виробничих
запасів в умовах цінової нестабільності вони відображаються в бухгалтерському
обліку та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою
вартістю реалізації (рис. 1) [4].
Очiкувана цiна реалiзацiї запасiв
в умовах звичайної дiяльностi

Очiкуванi витрати на завершення
виробництва запасiв та їх реалiзацiю

Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв (визначається за кожною
одиницею запасiв)
Застосовується, якщо:
- цiна на запаси знизилася;
- запаси втратили очiкувану економiчну вигоду: зiпсованi, застарiлi тощо.

Рисунок 1 – Визначення чистої вартості реалізації виробничих запасів
Виробничі запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на
дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, чи іншим чином
втратили первісно очікувану економічну вигоду.
Первісна вартість виробничих запасів не завжди співпадає з чистою
вартістю їх реалізації. При цьому можливі дві ситуації:
1) первісна вартість виробничих запасів перевищує чисту вартість
реалізації;
2) первісна вартість виробничих запасів нижча за чисту вартість реалізації.
У першому випадку сума перевищення списується на витрати звітного
періоду. Таким же чином списується вартість зіпсованих запасів або запасів,
яких не вистачає.
Сума часткового списання вартості виробничих запасів до чистої вартості
реалізації визнається витратами того періоду, в якому була здійснена їх
переоцінка та відображається у статті 2180 «Інші операційні витрати» ф.2 «Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Слід звернути увагу на те,
що чиста вартість реалізації визначається за кожною одиницею виробничих
запасів чи необоротних активів шляхом вирахування з очікуваної ціни продажу
очікуваних витрат на організацію виробництва та збуту.
Облікові ціни необхідно періодично переглядати для того, щоб вони за
можливістю відображали або наближалися до дійсної вартості виробничих
запасів. В умовах інфляції переглядати облікові ціни бажано декілька разів на
рік. Дооцінка виробничих запасів як окрема бухгалтерська процедура в П(С)БО
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9 не передбачена, що пов'язано з використанням принципу обачності в оцінці для
уникнення завищення вартості активів. Окрім принципу обачності цей підхід
також спирається на принцип співвідношення доходів і витрат.
Якщо чиста вартість реалізації тих виробничих запасів, які раніше були
уцінені, на дату балансу збільшується внаслідок їх дооцінки, то на суму
збільшення чистої вартості реалізації сторнується запис про попереднє
зменшення вартості цих запасів. Балансова вартість виробничих запасів не може
бути вищою за їх собівартість. При цьому дооцінка виробничих запасів
обмежується сумою попередньої їх уцінки.
Для достовірної оцінки загальної суми витрат підприємства застосовують
ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» - це звіт про
доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід
підприємства за звітний період. Стаття «Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)» (р.2050) визначається згідно з П(С)БО 16 «Витрати» та
складається з виробничої собівартості, в склад якої входять використані
виробничі запаси.
У розділі 3 «Елементи операційних витрат» наводяться відповідні
елементи операційних витрат, які підприємство понесло у процесі своєї
діяльності за винятком тих витрат, які складають собівартість продукції (робіт,
послуг), виробленої та спожитої підприємством.
На підставі проведеного дослідження пропонуємо наступну послідовність
перевірки фінансової звітності внутрішнім аудитором
перевірка фінансової звітності за формою;
перевірка правильності складання кожної з форм звітності;
перевірка узгодженості показників форм фінансової звітності.
Основним завданням внутрішнього аудитора на першому етапі
формальної перевірки є встановлення за допомогою візуального огляду
дотримання усіх передбачених нормативними документами вимог щодо
оформлення форм звітності, обов'язковими з яких є: реквізити, правильність
заповнення відповідних рядків і граф звітності.
Результати формальної перевiрки форм фiнансової звiтностi пропонуємо
узагальнювати в робочому документі. Макет наведено в табл.1.
Наступним етапом перевiрки фiнансової звiтностi є контроль правильностi
її складання за змiстом.
Внутрішній аудитор повинен з'ясувати:
- правильність арифметичних підрахунків і обчислень;
- спадкоємність показників фінансової звітності у зіставленні з
показниками попереднього звітного періоду;
- взаємну погодженість показників різних форм фінансової звітності.

Таблиця 1 – Робочий документ внутрішнього аудитора «Результати
перевірки за формою фінансової звітності підприємства за ___________»
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(період)

№
з/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Вимоги до форм фiнансової звiтностi

Результати
перевiрки

Чи використовує пiдприємство для складання фiнансової звiтностi бланки
типових форм?
Чи наведена у фiнансовiй звiтностi обов’язкова iнформацiя про пiдприємство:
- назва, організаційно-правова форма та місце знаходження;
- назва органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву
його материнської (холдингової) компанії;
- короткий опис основної діяльності підприємства iз зазначенням кодiв;
- середня чисельність персоналу протягом звітного періоду.
Чи зазначена у формах фiнансової звiтностi одиниця вимiру?
Чи вказана у формах фiнансової звiтностi дата, на яку вони складенi?
Чи вiдображена iнформацiя щодо звітного та попереднього періоду?
Чи наявнi у формах звiтностi всi необхiднi пiдписи та печатка пiдприємства?
Чи наводиться у формах фiнансової звiтностi iнформацiя щодо облiкової
полiтики та її змiн?
Чи наводиться у формах фiнансової звiтностi iнформацiя щодо припинення
(ліквідацію) окремих видів діяльності?
Чи наводиться у формах фiнансової звiтностi iнформацiя щодо переоцінки
статей фінансових звіті?

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Необхідно встановити відповідність даних кожної статті фінансової
звітності даним аналітичного обліку, оборотам і залишкам синтетичних рахунків
у Головній книзі. При цьому кожна стаття балансу (Звіту про фінансовий стан)
має бути проінвентаризована і підтверджена відповідними актами, довідками
тощо.
Результати перевiрки тотожностi даних синтетичного обліку виробничих
запасів та їх відповідностi статтi у формах фінансової звітності наведено в
табл. 2.
Таблиця 2 - Робочий документ внутрішнього аудитора «Результати
перевірки тотожності даних про виробничі запаси в облікових регістрах та
фінансовій звітності за ___________»
(період)

Виробничі запаси за даними
Головної книги по рахунку 20 та
журналу

Показники ф.1 та 2

Відхилення

Сума, грн
Код
рядка

тис. грн

тис. грн

ПІБ осіб,
які їх
вчинили

Коригувальні
заходи

Таким чином, будь - який суб’єкт господарювання при складанні та
поданні звiтностi з облiку виробничих запасiв має чiтко дотримується вимог
законодавства України, достовiрно та своєчасно вiдображати iнформацiю про
результати дiяльностi.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Актуальність даної теми обумовлена тим, що в умовах світової фінансової
кризи посилюється конкурентна боротьба за світовий ринок на основі
формування глобальних конкурентних переваг, які базуються на активізації
інноваційної та інвестиційної діяльності. Це передбачає розвиток ефективних
виробництв, створення умов, мотивів і стимулів для розширення інвестиційної
діяльності – головного завдання структурної перебудови економіки, цілі
державного та регіонального управління, орієнтованого на власний потенціал [1]
Інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна політика в контексті
сталого економічного зростання розглядали в своїх працях А. Асаул, В. Геєць,
О. Крайник, М. Крупка, A. Ландарь, В. Папп.
Проблеми формування інноваційної моделі розвитку й удосконалення
державної інноваційної політики досліджували провідні вітчизняні та зарубіжні
вчені, серед яких: Г. Андрощук, В. Базилевич, Ю. Бєлєнький, М. Бутко, С.
Зеленський, О. Акименко та інші.
Інвестиційна
привабливість
території
визначається
факторами
інвестиційної привабливості регіону і регіональною інвестиційною політикою.
Під факторами інвестиційної привабливості регіону вчені розуміють процеси,
явища, дії, переважно об’єктивного характеру, що впливають на інвестиційну
привабливість регіону і визначають його територіальні особливості. Це,
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наприклад, вигідність економіко-географічного положення регіону, його
природноресурсний, трудовий, науково-технічний потенціали, рівень розвитку
інфраструктури, характеристики споживчого ринку тощо.
Сукупність показники, за якими вітчизняні та зарубіжні аналітики
пропонували визначати рівень інвестиційної привабливості регіонів, об’єднано
у 3 великі групи факторів, які визначають рівень привабливості території для
інвесторів:
1. Фактори, що впливають на рівень інвестиційного потенціалу регіону
(природно-географічний,
трудовий,
виробничий,
інноваційний,
інституціональний, інфраструктурний, фінансовий, споживчий потенціали).
2. Фактори, що визначають рівень некомерційних інвестиційних ризиків
(законодавчі, політичні, соціальні, економічні, екологічні та кримінальні
ризики).
3. Інвестиційна активність (концентрація і розподіл інвестиційного
капіталу, активізація впровадження нових виробничих потужностей, розвиток
прямих і портфельних інвестицій). [2]
Головними причинами, що зумовлюють зниження показників
інвестиційної діяльності по регіонах та невисоку інвестиційну привабливість
України, є:
– надмірний податковий і адміністративний тиск на бізнес;
– слабка розвиненість ринкових інститутів;
– корпоративного сектора, ринку цінних паперів, ринку землі, ринку
нерухомості;
– низька конкурентоздатність багатьох українських товарів, що робить
невигідними вкладення в їх випуск;
– недостатня інтегрованість у світову економіку;
– відсутність чіткої інвестиційної політики з відповідними механізмами
реалізації на державному та місцевому рівнях;
– нестача оперативної інформації і внаслідок цього зменшення
ефективності співпраці між суб'єктами ринку; – інертність місцевої влади при
залученні інвестицій, відсутність стимулів і механізмів для залучення інвестицій.
Звідси можна висунути такі пропозиції щодо вирішення даних проблем:
1. Зміни у нормативно-правовій базі мають передбачати стабільні умови
інвестування для іноземних та вітчизняних інвесторів.
2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
мають посилити свою роль у створенні умов для покращання інвестиційної
привабливості регіону шляхом співробітництва із громадськими організаціями
та підприємствами.
3. Запровадження лізингових операцій як виду гарантованого товарного
інвестування. Для індустріальних регіонів це був би свого роду “інвестиційний
трамплін”, який зміг би мобілізувати знані товарні ресурси, сьогодні здебільшого
незадіяні, і запустити їх у господарський обіг [6].
На теперішній час рейтинг інвестиційної привабливості регіонів в Україні
визначається за методикою та системою показників, запропонованими
Інститутом реформ. Вона в основному ґрунтується на використанні показників,
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на які регіональні органи влади практично не можуть впливати, що зменшує
можливості практичного використання цієї методики в процесі вдосконалення
регіональної інвестиційної політики [3].
До напрямків інвестування можна віднести промисловість, високі
технології, інформаційні технології, сільське господарство, сферу послуг
(зокрема інфраструктуру, тобто транспортну інфраструктуру, дороги, аеропорт)
[4]
Отже можемо зробити висновок, що важливу роль інвестиційній
привабливості відіграє
конкурентоспроможність
регіональної влади,
впровадження ефективних механізмів адміністративного управління і
модернізація владних структур, формування базових мобілізаційних ідей для
території. Необхідним є виявлення максимально конкурентоспроможні області
бізнесу і сфери інноваційного розвитку, проведення політики по просуванню
даного бізнесу в інші регіони і на міжнародний ринок, а також включання
регіональних бізнес-структур в реалізацію пріоритетних національних проектів.
Щодо подальших досліджень в цьому напрямку, треба зазначити, що крім
пошуку нових можливостей і вироблення стратегії розвитку для територій,
необхідно вирішувати завдання формування механізму координації органів
державної влади при реалізації значущих проектів розвитку регіонів.
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PROBLEMS OF TAXATION OF INDIVIDUALS IN UKRAINE
In modern conditions of formation and development of market relations in the
state, an important place is the state regulation of financial and economic activity of
individuals - business entities, as well as the accumulation of citizens.
Personal income tax is the payment of an individual for services rendered to him
by a territorial community in the territory of which such an individual has a tax address
or is a person withholding this tax according to Section IV of the Tax Code of Ukraine
dated 02.2010 №2755 (as amended from 01/01/2019) [1].
Taxation of personal income is an integral part of the financial mechanism of the
state. As a result of the redistribution of income of individuals, on the one hand, the
economic doctrine of the welfare of different segments of the population is realized,
and on the other - the financial base of the state is formed [1,2].
The spread of personal income tax in most countries of the world was made
possible primarily due to the growth of individual income and the concentration of their
various types (as a result of simultaneous ownership of industrial enterprises,
securities, real estate, etc.) in one hand, which made more expedient aggregate taxation
[3].
The proper functioning of the income tax implies the introduction of a greater or
less tax-free minimum. Under such conditions, many smallholders under real taxation
can fall under this minimum; they will all be involved to some extent and pay a
considerable amount.
In most European countries, personal income tax is local and is governed by
local self-government, and in Ukraine only by the state [4]. At the same time, it is worth
paying attention to the definition of problems regarding the payment of personal
income tax in Ukraine:
- not quite complete tax base for personal income tax.
- the inflexibility of the national personal income tax system and its low
efficiency.
- the taxation system does not take into account the experience of EU countries.
- absence of a progressive scale of taxation of personal income.
- low level of tax culture.
- high level of corruption in the field of taxation.
- a common practice of tax evasion for individuals.
- there is practically no practice of implementing measures to legalize citizens'
incomes in the shadow sector of the economy.
Individual income tax determines a number of its features. As you know, direct
taxes are charged in the process of acquisition and accumulation of tangible goods, and
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at their payment the taxpayer and the person who bears the material costs, coincide.
The latter feature allows for the establishment of tax benefits for certain categories of
payers for their social protection.
The progressive model of personal income tax - increasing the rates depending
on the amount of income received by individuals aims to implement the principle of
social justice, to tax higher rates at higher rates and lower rates, or to exempt socially
disadvantaged, poor. However, in Ukraine, such an approach is difficult to implement,
since the parliament lacks in fact political forces that would uphold the interests of lowincome individuals.
In tax law theory, there are two criteria that determine the tax liability of the
payer - the principle of residence and the principle of territoriality [5, p. 49]. Both are
closely interrelated and, depending on the specific tax, can either jointly perform the
function of determining a person's category of taxpayer, or separately.
Thus, it can be concluded that the personal income tax is a direct, nationwide
proportional tax, which allows combining fiscal interests to replenish the revenue part
of the budgets and achieve the goal of regulating intergovernmental budgetary
relations. In today's context, the personal income tax in Ukraine is not fully used as a
regulator of economic processes, turning into a fiscal instrument that ensures the
growth of tax revenues to the state and local budgets in conditions of economic
instability. The personal income tax is a stable regular source of budgetary revenue and
is of significant fiscal importance.
Thus, the main indicator affecting the setting of tax rates is the ratio of income
between the richest and poorest sections of society. The key drawback of the
mechanism for taxing the income of citizens in Ukraine, which in times of financial
instability can lead to social unrest, in the application of tax rates. This approach to
income taxation is extremely negative, because statistics show that in Ukrainian society
more than 90% of the population have low incomes and only about 10% are too high.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND AREAS OF IMPROVEMENT
OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE
Insurance is one of the most important elements of market relations. The
beginning of insurance dates back to the distant past in the history of mankind. The
world has not yet developed a more economical, rational and affordable mechanism to
protect the interests of society than insurance. Objective conditions for the existence
of the insurance market are the public need for insurance services and the availability
of an insurer capable of satisfying it.
Insurance is a powerful financial system that is virtually inferior to the banking
sector, Ukraine is making only the first steps towards integrating Ukraine's insurance
market into the world. However, its further development is constrained by a number of
pressing problems:
– political instability in the country;
– weak foreign economic relations of Ukraine in the sphere of insurance with
other countries;
– underdevelopment of the national insurance infrastructure;
– insufficient level and potential of development of insurance outside the
country;
– low competitiveness of Ukrainian insurance companies.
To overcome these constraints, they practice the absorption and capitalization of
underdeveloped and underprivileged insurance companies to reduce the number of
risky portfolios in the insurance market. It is also important to increase the growth rate
of certain types of insurance, improve the quality of services, introduce new products
[1, 2].
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One should also mention a number of internal market problems: a large number
of insurance companies with a lack of professional staff, poor quality of insurance
services, insufficient capitalization of insurance companies and poor quality of assets.
Certain types of compulsory insurance are not clearly defined in the legislation and, as
a result, the final problem is the violation of the terms of payment of insurance
indemnity.
Relations between the founders of insurance companies and insurers are also
imperfect. Most of the founders are the main clients of the companies. This also reflects
the low level of transparency of the insurance market.
All these internal problems lead to distrust of the population in domestic
insurance companies. As a result, existing mistrust causes the main reason for the
unwillingness of individuals and legal entities to insure, especially in the long run [3].
The legal framework is also in need of further improvement. Low levels of
government oversight are not always a realistic reflection of the financial position of
an insurance company. In this case, it is necessary to carry out a set of organizational
measures, improve domestic legislation, which will ensure the development of the
insurance market.
More global are the external problems of the insurance market:
– the high degree of dependence of the Ukrainian economy on the
macroeconomic environment reduces the demand for long-term savings programs,
which forces insurance companies to activate sales of short risk contracts;
– the problem of reliable and guaranteed investment;
– situation in the banking sector, reduced lending volumes, high rates including
mortgage and car loans.
Insurance companies have a low level of capitalization of insurers. Because of
this, it is not possible to hold responsible for the large insured risks, which leads to
reinsurance of their part abroad. This reflects the problem of leakage of funds from
Ukraine [4,5].
Researching the insurance market, we can conclude that it cannot be called highgrowth. Only recently has this area been given due attention. Increasing the level of
development of the insurance market should ensure the growth of public confidence in
the insurance mechanism itself. To do this, you need to develop a strategy for the
development of the insurance market, including the following issues:
– improving the regulatory framework;
– ensuring the development of long-term life insurance, which makes it possible
to convert customer savings into long-term investments;
– raising the level of trust of individuals and legal entities in insurance
companies;
– ensuring the integration of the Ukrainian insurance market into the global
financial space.
– creating an effective market surveillance and control mechanism;
Thus, we find that today the Ukrainian insurance market has not acquired the
level of development inherent in the insurance markets in developed countries. An
important task is to improve its functioning and integration into the European and
world insurance space. The final problem is still the increase in the level of solvency,
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demand and insurance culture of legal entities for insurance services, which are
affected by the investment hunger of enterprises, insufficient working capital.
So, we can conclude that the formation of the insurance market in Ukraine, its
further successful development will depend on the expansion of types of insurance
services, improving their competitiveness, expansion of infrastructure, improvement
of the taxation of insurance activities, increasing requirements for the order of creation
of activity of insurance organizations, further integration of Ukraine in international
structures, as well as creating an optimal structure of the ratio between compulsory and
voluntary insurance, involvement of the insurance market to address the most
important social security issues.
It can be emphasized that increasing investment opportunities of insurers,
introducing a system of motivations for their investment activity can transform
accumulated insurance reserves into a reliable source of investment for the national
economy; bringing the domestic insurance market in line with world standards. It is
necessary to create a system of training of insurers adequate to the specific needs of
the insurance market. Such a system should be diversified and multilevel, ie take into
account the degree of student preparation, combine long-term basic education and
short-term education.
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МІСЦЕ ФІНАНСОВИХ СТИМУЛІВ У МЕХАНІЗМІ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
За роки незалежності України в аграрному секторі відбулися кардинальні
зміни, що зумовили радикальні перетворення в усій системі фінансових
відносин. Сьогодні аграрні підприємства гостро відчувають нестачу фінансових
ресурсів. Особливість сільського господарства обумовлює складність залучення
необхідних фінансових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності. Це
пов’язано з сезонним характером виробництва, значною залежністю від
природно-кліматичних умов, великою кількістю в галузі суб’єктів
господарювання, критичною спрацьованістю сільськогосподарської техніки,
непередбачуваністю кон’юнктури ринку на сільськогосподарську продукцію,
нестабільністю отримання прибутків.
Таким чином дослідження сутності фінансових стимулів як основи
механізму фінансового стимулювання розвитку агарного сектору економіки
України є сьогодні досить актуальним і заслуговує на увагу.
В умовах боротьби України із наслідками світової фінансової кризи в
економічному розвитку держави посилюється роль фінансів. Фінанси стають
одним із найважливіших засобів впливу на економічне життя, здійснення
процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту,
стабілізації економічного стану держави, стимулювання ділової та інвестиційної
активності.
Фінансова політика є основним напрямом державного регулювання
економіки, заходи якої доповнюються грошовою політикою та політикою
прямого втручання. Вона охоплює всі заходи, пов’язані з наповненням і
використанням державного та місцевих бюджетів. В основу фінансової політики
покладені завдання забезпечення максимальних можливостей для досягнення
економічних, соціальних, політичних та інших цілей держави.
Враховуючи економічну природу, складність і важливість економічної
категорії «фінанси», є необхідність критичного аналізу різних підходів до
трактування їх функцій. Зокрема, С. Мочерний, досліджуючи фінанси через
функції держави, виокремлює такі функції фінансів: ефективність,
справедливість і стабілізація [2, с. 151]. В деяких дослідженнях, крім названого,
вказується на наявність розподільчої й контролюючої функцій [1]. Ю. Ніколенко
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підкреслював важливість дослідження поряд із розподільчою й контролюючою
– стимулюючої функції фінансів [3, с. 146-147].
Особливого значення для вирішення проблем в аграрному секторі Україні
набуває стимулююча функція фінансів. Її сутність полягає в тому, що за
допомогою певних форм і методів фінанси можуть стимулювати економічний
розвиток. Стимулююча функція фінансів має сприяти підвищенню економічної
ефективності
господарювання,
активізації
трудової
діяльності
та
підприємницької ініціативи, створенню сприятливих умов для розвитку усієї
аграрної
галузі. За допомогою фінансових стимулів держава повинна
створювати передумови для того, щоб при самостійному прийнятті рішень
суб’єкти господарювання обирали ті варіанти, які відповідають цілям
економічної політики держави.
Визнання стимулюючої функції фінансів сприяє розгляду, а отже і
використанню компонентів фінансової системи з позицій забезпечення й
реалізації факторів економічного зростання. Застосування фінансових методів
стимулювання сприяє створенню реальних умов економічного зростання і
забезпеченню на його основі підвищення суспільного добробуту.
У ній показано, що суб`єктом фінансового стимулювання є держава, яка
виступає організатором фінансового стимулювання. Форми здійснення
фінансового стимулювання показують, за допомогою використання яких
інструментів здійснюється фінансове стимулювання, а об’єкти стимулювання –
на що спрямована дія цих інструментів.
Саме поняття «стимул» означає спонукальну причину, механізм
зацікавлення в здійсненні певної діяльності. З політекономічної точки зору,
фінансові стимули належать до матеріальних стимулів, тобто до тих, в яких
враховуються матеріальні інтереси, що реалізуються за рахунок створеного
продукту. Вони сприяють поєднанню й реалізації економічних інтересів
учасників виробництва, реалізуються в створенні продукції і спонукають до
досягнення певного матеріального результату у розрахунку на матеріальну
вигоду. Таким чином, фінансові стимули є спонукальними мотивами
господарської діяльності на основі встановлення залежності одержання коштів
від досягнення певних показників не окремими працівниками, а суб’єктами
господарювання (підприємствами) [4, с. 17].
Для більш глибокого розуміння місця фінансових стимулів в розвитку
аграрного сектору економіки України необхідно визначити суб’єкти та форми
такого стимулювання. Головним структуроутворюючим суб’єктом системи
відносин,
що
виникає
в
процесі
фінансового
стимулювання
сільськогосподарського виробництва, є держава. Форми ж здійснення
фінансового стимулювання показують, за допомогою використання яких
інструментів здійснюється фінансове стимулювання. До основних форм
фінансового стимулювання розвитку аграрного сектору слід відносити податкові
пільги, бюджетні форми заохочення, пільгове банківське кредитування.
Вартим уваги є той аспект, що зазначені форми стимулювання стають
фінансовими стимулами лише за умови, коли відповідні грошові засоби
спрямовуються на покращення фінансово-господарської діяльності підприємств
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і зростання валового внутрішнього продукту. Саме в цьому разі фінансове
стимулювання спроможне відігравати суттєву роль у забезпеченні економічного
зростання аграрного сектору України.
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СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН В
УКРАЇНІ
Кредит і кредитні відносини відіграють важливу роль у житті сучасної
людини. На перший погляд може здатися, що поняття «кредит» характерно для
окремої сфери людської діяльності, а саме економіки, проте багате різноманіття
сфер діяльності свідчить, що кредит пронизує все суспільство і формує його
соціально-економічні відносини. При вивчені питання споживчого кредитування
акцент йде саме на те, що одержувачами кредиту є громадяни.
Перш ніж перейти до аналізу стану споживчого кредитування в Україні,
потрібно з’ясувати економічний зміст поняття «споживчий кредит».
- споживчий кредит – це грошові кошти, що надаються споживачу
(позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг). (Згідно із статтею 1
Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII) [1];
- Національний банк України дає таке визначення: споживчий кредит – це
кредит, що надається споживачеві на придбання продукції для особистих потреб,
які безпосередньо не пов’язані з підприємницькою діяльністю або виконанням
обов’язків найманого працівника [2];
- споживчий кредит – це кредит, який надається тільки в національній
грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання
споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в
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розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору (Мочерний
С.В.) [3];
- споживчий кредит – це кредит, що надається постачальниками товарів та
послуг споживачам на умовах розстрочення і відстрочення платежу або при
використанні кредитних карток (Дж. Блек)[4].
Виходячи з вищезазначених визначень, можна сказати, що споживчий
кредит – це будь-який вид кредиту, що надаються банками населенню, зокрема
це кредит для придбання товарів (переважно довгострокового користування),
оплати робіт, послуг, кредити на невідкладні потреби на умовах повернення,
платності та, як правило, цільового використання.
З метою дослідження сучасного стану споживчого кредитування, були
проаналізовані статистичні показники Національного
банку
України
стосовно обсягів кредитування в Україні за 2014-2019 роки. Результати
дослідження наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Стан споживчого кредитування в Україні протягом 2014-2019 рр. [5]
Показник
Обсяг сподивчого
кредитування, млн.
грн

2014

2015

2016

2017

2018

2019

135,094

104,879

101,102

122,066

151,625

153,491

Зростання, млн. грн

-

-30,215

-3,777

20,964

29,559

1,866

Приріст, %

-

-22,366

-3,601

20,735

24,216

1,231

1020,677

981,627

998,682

1016,657

1073,131

1059,924

-

-39,050

17,055

17,975

56,474

-13,207

Приріст загальної
суми кредитів, %

-

-3,826

1,737

1,800

5,555

-1,231

Частка споживчих
кредитів у загальній
сумі кретитів

13,236

10,684

10,124

12,007

14,129

14,481

Загальна сума
кредитів, наданих,
млн. грн
Зростання загальної
суми кредитів, млн.
грн

Проаналізувавши дані таблиці 1 можна простежити, що в період за 20142016 рр. обсяг споживчого кредитування мав тенденцію до спаду. Так у 2015 році
обсяги споживчого кредитування зменшились на 22,37% (30,21 млн. грн.), а у
2016 році на 3,6% (3,77 млн. грн.). Таке різке падіння попиту на споживче
кредитування в 2014-2016 рр. можна пояснити такими факторами, як збільшення
рівня
безробіття
та
інфляції,
зниження
реальних
доходів
та
кредитоспроможності позичальників, девальвація національної грошової
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одиниці, складна політична ситуація, тощо. Багато позичальників не в змозі були
виконувати вчасно свої зобов’язання.
У 2017 році тенденція спаду змінилась на протилежну. Так, у 2017 році
обсяги споживчого кредитування зросли на 20,74% (20,96 млн. грн.), у 2018 році
зросли на 24,22% (29,56 млн. грн.) та у 2019 році на 1,23% (1,86 млн. грн.).
Частка споживчих кредитів у сумі загального обсягу кредитів також
спадала в період 2014-2016 рр. Так у 2014 році частка споживчих кредитів
становить 13,24%, а станом на 2015 рік вона зменшилась на 2,56% і становила
10,68%. Також маємо змогу спостерігати, що не зважаючи на зростання загальної
суми кредитів в 2016 на 1,74% (17,055 млн. грн) частка споживчих кредитів
зменшилась на 0,56% і становила 10,12%.
Проведений аналіз споживчого кредитування в Україні дає змогу зробити
ряд висновків. А саме, що сучасному стану споживчого кредитування
притаманні низький темп зростання обсягів кредитування та зростання частки
споживчих кредитів у загальній сумі кредитів.
Можна окреслити низку об’єктивних факторів, що перешкоджають
нормальному функціонуванню та розвитку споживчого кредиту в Україні, а
саме: недостатньо розвинута ринкова інфраструктура філій та представництв та
низький рівень якості кредитних продуктів, що пропонуються; невисокий рівень
доходів більшої частини населення, що не дає змоги банкам активно
застосовувати повноцінні депозитні стратегії для фізичних осіб, унаслідок чого
банки не мають можливості реалізовувати власний кредитний потенціал на
ринку роздрібного кредитування.
Отже, на основі проведеного дослідження можна запропонувати наступні
напрямки удосконалення споживчого кредитування в Україні:
- проводити заходи, спрямовані на підвищення рівня фінансової
грамотності населення;
- оптимізувати механізм залучення коштів для подальшого їх розміщення
у формі кредитів;
- удосконалювати системи оцінки кредитоспроможності позичальників –
фізичних осіб;
- підвищувати рівень кваліфікації кредитних менеджерів;
- доповнити чинне законодавство України додатковими нормативноправовими актами, що забезпечить дотримання банками принципів справедливої
конкуренції та надання клієнтам повної інформації про умови кредитування;
- забезпечення захисту споживачів за допомогою адміністративних та
юридичних заходів.
Таким чином, сьогодні в функціонуванні ринку банківських споживчих
кредитів України існує ряд недоліків, які потребують якнайшвидшого
вирішення. При цьому, щоб не допустити негативних процесів у розвитку даного
ринку, максимальних зусиль для підвищення ефективності й якісної організації
споживчого кредиту мають докласти як державні органи, так і банки, що в свою
чергу наддасть імпульс до підвищення стійкості та розвитку економіки нашої
країни в цілому.
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БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
В умовах реформування бюджетної системи в Україні виникає потреба у
переосмисленні традиційно сформованих підходів до визначення сутності,
складових, принципів і учасників бюджетного процесу в Україні.
Державний бюджет як одна із ланок фінансової системи країни є основним
інструментом реалізації політики держави. Бюджетний механізм забезпечує
державу низкою важелів, за допомогою яких державні органи можуть
реалізовувати розподільчу та перерозподільчу функції.
Бюджет як вагома складова системи фінансового регулювання економіки,
відображає відносини у процесі перерозподілу волового внутрішнього продукту
з метою задоволення потреб суспільства. Ефективність бюджетного планування
забезпечує державі досягнення запланованих економічних та соціальних цілей.
Бюджетне планування є системою, яка вдосконалюється та адаптується до
основних завдань соціально-економічного розвитку країни [1].
Серед функцій держави виділяють забезпечення стійкості, динамічності і
збалансованості економічного зростання із врахуванням пріоритетів розвитку.
Бюджетне планування як функція держави забезпечує планомірний розвиток
економіки, що підвищую соціально-економічний рівень країни. Державні
інституції забезпечують ефективну економічну політику, важливим засобом якої
виступають бюджет, бюджетна система, бюджетне регулювання [2].
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Виконання основних економічних функцій забезпечує держава,
законодавчо формує правила діяльності суб’єктів господарювання різних форм
власності, розміри та рівень соціальної підтримки відповідних верств населення,
використовуючи задля цього регулюючі функції бюджету країни. Напрями та
форми державного регулювання економіки, рівень соціальної підтримки
формуються під впливом історичного досвіду, традиції, уявлень в суспільстві
щодо рівня соціальної підтримки незахищених верств населення, стану розвитку
галузей економіки тощо. На сучасному етапі державне регулювання соціальноекономічного розвитку є складовою процесу загального суспільного
відтворення, дозволяє вирішувати вагомі завдання, зокрема стимулювання
економічного зростання в країні, розвитку в основних галузях економіки нових
конкурентоспроможних технологій [3].
У суспільстві формується система державного регулювання, яка базується
на загальних підходах до розвитку економічного механізму, історичних
традиціях управління, домінуючій теорії економічної політики і практики її
застосування, соціокультурних цінностях, підходах до ролі держави в досягненні
суспільного добробуту. Вибір моделі регулювання економікою обґрунтовується
рівнем соціально-економічного розвитку країни, враховуючи циклічність
економічних процесів. При досягненні конкурентоспроможності та стабільності
економічної системи починається поступовий перехід до ліберальної моделі
розвитку. Для періодів функціонування регулюючої моделі розвитку притаманні
достатній рівень стабільності і темпів економічного зростання. В умовах
економічної рецесії доцільним є збільшення регулюючої функції держави.
Бюджетний процес – це регламентований бюджетним законодавством
процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про
їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства [1].
Бюджетний процес – це сукупність дій уповноважених на основі норм
бюджетного права органів державної влади та місцевого самоврядування зі
складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, а також зі складання,
розгляду і затвердження звіту про його виконання [3].
Бюджетний процес – це діяльність органів державної влади, державного
управління, місцевого самоврядування та усіх учасників бюджетних відносин,
що здійснюється на основі відповідних принципів, положень, заходів, методів та
засобів, регулюється правовими нормами і пов’язана зі складанням, розглядом,
затвердженням, виконанням, розглядом і затвердженням звітів про виконання
бюджету держави й усіх його ланок [5].
Виходячи із цього, можна сказати що бюджетний процес – це сукупність
норм бюджетного права, які регулюють відповідні цілі та завдання держави.
Варто наголосити на тому, що хоча бюджетний процес будується на
відповідних правових засадах, проте у Бюджетному кодексі (ст. 7) вказано принципи, характерні тільки для бюджетної системи України. Аналіз їх змісту
уможливлює висновок, що вони властиві бюджетному процесу. Але бюджетний
процес має свою специфіку, яка повинна відображатися в принципах,
притаманних тільки йому. Отже, принципи, що лежать в основі бюджетного
процесу, можна поділити на такі групи:
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1) загально- правові принципи;
2) принципи бюджетної системи, які характерні і для бюджетного процесу;
3) принципи, властиві лише бюджетному процесу. Сукупність їх становить
єдину систему принципів бюджетного процесу. Взаємозв’язок виявляється в
тому, що принципи мають бути пов’язані спільною метою, не містити
суперечностей між собою, зміст конкретного принципу не повинен
повторюватись в іншому, або окремих його елементах. Взаємодія принципів
розкривається в тому, що одні з них розвивають і доповнюють положення інших,
або одні принципи виступають гарантіями інших, сприяючи розвитку останніх.
Принципи першої групи є основою системи права взагалі. Ці принципи
регламентують найбільш важливі економічні й соціальні відносини, які
виникають у фінансовій діяльності держави.
По-перше, принцип законності, який є основоположним принципом
правової держави і закріплений у Конституції України. Отже, бюджетний процес
як вид юридичного процесу є сукупністю правових форм діяльності уповноважених фінансовим законодавством суб’єктів (учасників бюджетного процесу),
органічно пов’язаною системою законодавчих дій щодо здійснення всіх стадій
бюджетного процесу.
По-друге, принцип забезпечення збалансованості публічного і приватного
інтересів суб’єктів бюджетного процесу. Він спрямований не лише на захист
фінансових інтересів держави та органів місцевого самоврядування, але й на
гарантування права інших суб’єктів бюджетних правовідносин на
«справедливий і неупереджений розподіл суспільного багатства між ними» [3, с.
20].
По-третє, принцип гласності, який реалізується через відкритість руху
фінансових ресурсів держави, через обговорення проекту бюджету, доведення
його до населення, публікацію затвердженого бюджету.
По-четверте, принцип плановості в утворені, розподілі та використанні
фондів грошових коштів держави та муніципальних утворень. Згідно з цим
принципом мобілізація і використання фінансових ресурсів здійснюється
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» та рішень про
місцеві бюджети на поточні роки.
По-п’яте, невідворотність відповідальності за фінансові правопорушення.
Він стимулює учасників фінансових правовідносин до дотримання фінансової
дисципліни і сприяє раціональному використанню фінансових ресурсів держави
і муніципальних утворень.
Таким чином, з’ясовано, що бюджетний процес варто розглядати як
поняття, яке нерозривно пов’язане з функціями держави по регулюванню
соціально-економічних процесів в суспільстві та виступає матеріальною
основою для їх реалізації.
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ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
Найважливішу роль серед міжнародних фінансових інституцій відіграють
так звані Бреттон-Вудські інститути — Міжнародний валютний фонд та
Світовий банк. У статті розглянуті саме проблемні питання співпраці з МВФ.
За всю історію незалежності України МВФ виділяв їй кошти в рамках
чотирьох програм: «Механізм фінансування системних перетворень», Stand by,
«Механізм розширеного фінансування» та «Попереджувальний stand by».
Програма «Механізм фінансування системних перетворень» призначалася для
країн, що здійснюють перехід від планової економіки до вільного ринку. В
основному це стосувалося країн колишнього СРСР. У 1994-1995 роках Україна
отримала за цією програмою 760 мільйонів доларів (заплановано було 780
мільйонів). Другим етапом співпраці стала трирічна програма Stand by, у рамках
якої Україна отримала 1,9 мільярда гривень (замість 2,9 мільярда). Сума
фінансування в цей період кілька разів переглядалася через невиконання
Україною умов. У 1998 році Фонд програму зупинив, Україна не виконала умови
з показником дефіциту бюджету та максимальних темпів зростання грошової
бази. Нова програма – «Механізм розширеного фінансування» – стартувала того
ж 1998 року й тривала до 2002-го. Ця програма розрахована на більш тривалий
термін і призначена для країн із серйозним порушенням рівноваги платіжного
балансу, викликаним несприятливими структурними змінами виробництва,
торгівлі або цінового механізму. На цьому етапі Україна отримала 1,6 мільярда
доларів (замість 2,6 мільярда). Всю суму не вдалося отримати через низькі темпи
виконання програми Фонду та ігнорування Україною деяких умов.У 2002-2008
роках Україна обійшлася без кредитів Міжнародного валютного фонду, хоча й
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була затверджена програма співробітництва на суму 605 мільйонів доларів. Так,
якби в Україні було зафіксоване погіршення платіжного балансу або зменшення
золотовалютних резервів, вона могла б звернутися до Фонду та отримати кредит.
Однак співпраця з МВФ у ці роки обмежилася технічною допомогою.
Найбільше кредитів від МВФ Україна отримала в 2008-2013 роках – 14
мільярдів доларів, заплановано було 25,7 мільярда. У рамках програми Stand by
Україна отримала три транші. В повному обсязі отримати коштів не вдалося
через те, що український уряд не вирішив низку питань, пов'язаних із дефіцитом
бюджету та девальвацією гривні. Після Революції Гідності в 2014 році Україна
та МВФ до цієї програми повернулися. Умови для отримання грошей були ті ж
самі: скорочення витрат бюджету, газова реформа, оздоровлення банківської
системи та боротьба з корупцією. В 2014 році Україна отримала два транші – 3,2
мільярда доларів та 1,4 мільярда доларів. Після цього програму змінили на
«Механізм розширеного фінансування» (передбачене виділення близько 17
мільярдів доларів). У березні 2015 року від Фонду надійшов перший транш у
розмірі 5 мільярдів доларів, у серпні – ще 1,7 мільярда. З паузами тривалістю рік
МВФ виділив ще по 1 мільярду гривень у 2016 та 2017 роках. Зазначимо, що
попередня програма співпраці України з МВФ, stand-by, розраховувалась на 14
місяців. Загалом в межах програми планувалося отримання трьох траншів
кредиту на загальну суму 3,9 мільярда доларів. Перший транш програми
надійшов Україні одразу після її підписання. Другий мав надійти у травні 2019
року. Але через те, що Україна не поспішала виконувати вимоги Міжнародного
валютного фонду, п'ятий транш виділили із запізненням.
Експерти наголошували на тому, що без суттєвого прориву з реформами
подальша співпраця з МВФ буде під питанням. Крісті́н Мадлен Одетта Лагард
(французька фінансистка, минула директорка-розпорядниця Міжнародного
валютного фонду) коментувала: "Швидке завершення боргових операцій, у тому
числі реструктуризація боргу, є важливими для продовження реформ. І тому
МВФ всіляко заохочує переговорний процес та завершення реструктуризації."
Аргументував заступник речника МВФ Вільям Мюррей: "Ми очікуємо, що
питання щодо України буде розглянуте радою деректорів через деякий час... Але
у нас немає точної дати коли вона проведе засідання після завершення перегляду
програми "Механізм розширеного фінансування". Офіційна позиція МВФ:
"Коротка відстрочка необхідна для оцінки розвитку подій за останній час і
політичних заходів в Україні, що впливають на фінансовий сектор та більш
ширші економічні перспективи". Переговори про нову програму проходили
турбулентно. Цієї осені експерти МВФ приїжджали двічі: у вересні та листопаді.
Домовитися зразу не вдавалося. За інформацією джерел ОП, градус напруги під
час цих візитів був різним. Перший візит був складним. Він відбувався на фоні
невизначеності з бюджетом на 2020 рік, конфлікту НБУ з наглядовою радою
Ощадбанку. Паралельно фонд тримав у своєму фокусі плани уряду щодо
переходу на ринкову ціну на газ. Другий візит пройшов спокійніше, "градус
занепокоєності" вдалося знизити, у тому числі — стосовно загроз незалежності
НБУ. Україна та Міжнародний валютний фонд домовились про нову програму
співпраці на 5,52 мільярдів доларів на 3 роки. Нова програма співпраці з
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Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне
зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного
українця». Домовленість із Україною підтвердили й у представництві
Міжнародного валютного фонду. Так, у своїй заяві чинна директорка МВФ
Кристаліна Георгієва підтвердила, що «співробітники Фонду досягли
домовленості з владою України щодо заходів, які б підтримали нову трирічну
угоду вартістю 4 мільярди спеціальних прав запозичення (SDR) в межах
механізму розширеного кредитування МВФ». Георгієва також додала, що план
ще має схвалити керівництво й виконавча рада Фонду, а ефективність його
впровадження залежатиме від виконання певного «попереднього плану дій». За
прогнозами, нова програма передбачатиме продовження початих і проведення
нових реформ. Як відомо, умови меморандуму поділяються на prior actions
(попередні дії) та дії для отримання кожного траншу програми. Ось можливі prior
actions:
- ухвалення бюджету 2020;
- закон про повернення кримінальної відповідальності за незаконне
збагачення. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була
запроваджена у 2015 році. У лютому 2019 року Конституційний Суд її скасував,
що спричинило серйозне занепокоєння з боку міжнародних партнерів. 30 жовтня
парламент повернув цю норму в Кримінальний кодекс;
- формування незалежних наглядових рад у державних банках;
- реформа податкових та митних органів. Розподіл ДФС, повноцінний
запуск роботи державної митної та податкової служб — один з пунктів
меморандуму;
- зміни в закон про Фонд гарантування вкладів та НБУ. Один з важливих
для МВФ пунктів — убезпечити неплатоспроможні банки від повернення
недобросовісним ексакціонерам.
Отже, чи можемо ми відмовитися від співпраці? Якщо нам потрібно
провести ті реформи, які підтримує МВФ, то підтримка МВФ нам не завадить
Якщо ми самі навчимося виставляти порядок денний по реформах і його
реалізувати, то раніше чи пізніше ми доєднаємось до того клубу країн, які
успішно вийшли з програм співпраці з Міжнародним валютним фондом і вже
багато років не потребують їх. Якщо у нас буде здорова державна економічна
політика, ми до цього також дійдемо. Але питання про те, виходити чи не
виходити, не є актуальним. Зараз треба працювати над тим, щоб ми були здатні
самі себе забезпечувати, розвиватися, і тоді питання щодо допомоги МВФ
відпаде. Звісно, Україна перебуває в стані війни й очікувати від економіки більш
потужного зростання поки передчасно. Саме тому за нинішніх обставин у
найближчі кілька років економіку хоча й чекатиме, на мою думку, повільне
зростання, але ефект від цього для пересічних громадян, я вважаю, буде майже
невідчутним.
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Криворізький державний комерційно - економічний технікум
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА
В умовах ринкової невизначеності підприємства зацікавлені в отриманні
повної, достовірної та об'єктивної економічної інформації про господарську
діяльність з метою мінімізації підприємницьких ризиків і оперативного
прийняття управлінських рішень. Найбільш концентрованим показником, що
відображає ступінь фінансової безпеки вкладення коштів, є фінансова стійкість
підприємства, яка відображає його здатність виконувати свої основні функції в
мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього бізнес - середовища з метою
максимізації добробуту власників, зміцнення конкурентоспроможних переваг
підприємницької структури з урахуванням інтересів суспільства і держави.
Управління фінансовою стійкістю підприємства відноситься до числа
найбільш важливих економічних проблем в сучасних умовах, так як недостатня
фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і
відсутності у нього коштів для розвитку виробництва, а надлишкова буде
перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і
резервами.
Завдання сучасного розвитку українських підприємств, націлені на
подолання кризових ситуацій, визначають особливі вимоги до фінансової
стійкості як стратегічного фактору фінансової безпеки діяльності підприємства,
зростання його ділової активності та інвестиційної привабливості. В умовах
нестабільності економічного середовища, підвищеної невизначеності ризиків,
посилення загроз фінансовій безпеці підприємницької діяльності в Україні
проблема управління фінансовою стійкістю українських підприємств набуває
особливої актуальності. Вирішення цієї проблеми вимагає вдосконалення
концепції управління фінансовою стійкістю на мікрорівні, оскільки має
безпосередній вплив на результативність такого управління.
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Фінансова діяльність – це діяльність, спрямована на забезпечення
підприємства фінансовими ресурсами, досягнення ним визначених цілей
економічного та соціального розвитку. Фінансова діяльність зумовлює зміни як
обсягу, так і складу власного та залученого капіталів підприємства. Фінансова
діяльність підприємства спрямована на вирішення таких основних завдань, як:
забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства;
пошук резервів збільшення доходів, прибутків і рентабельності
підприємства;
забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими
партнерами (постачальниками, підрядниками, банками, страховими та
інвестиційними компаніями тощо), бюджетом і цільовими фондами;
фінансове забезпечення виробничого і соціального розвитку
підприємства;
контроль за ефективним розподілом і цільовим використанням
фінансових ресурсів [1].
У теоретичному сенсі під механізмом управління фінансовою стійкістю
господарюючого суб'єкта розуміються заходи, спрямовані на розподіл і
використання фінансових ресурсів для забезпечення умов сталого
функціонування і розвитку організації під впливом взаємопов'язаних внутрішніх
і зовнішніх факторів.
Фінансова діяльність – це система використання різних форм і методів для
фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними
поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує
життєдіяльність підприємства, поліпшення його результатів [2].
Ефективне управління фінансовою стійкістю є однією з найбільш
важливих економічних проблем в сучасних умовах, так як недостатня фінансова
стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у
нього коштів для розвитку підприємницької діяльності, а надлишкова буде
перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати зайвими запасами і резервами.
У практичному сенсі механізм управління фінансовою стійкістю являє
собою процес, що складається з черговості наступних заходів:
оцінка фінансової стійкості організації та визначення її типу;
дослідження і визначення ступеня впливу на фінансову стійкість
взаємопов'язаних внутрішніх і зовнішніх чинників;
розробка моделі фінансової стійкості організації з послідовним
комплексом заходів з ефективного управління фінансовими ресурсами;
реалізація заходів з управління фінансовими ресурсами організації.
Основна мета управління фінансовою стійкістю підприємства - це
отримання невеликого числа головних параметрів, які дають об'єктивну і точну
картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в
структурі активів і пасивів балансу, в розрахунках з покупцями і
постачальниками.
Головні цілі аналізу фінансової стійкості підприємства виявляють:
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своєчасну і об'єктивну оцінку фінансового стану підприємства;
наявність резервів поліпшення фінансового стану підприємства,
його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості;
розробка рекомендацій, спрямованих на більш ефективне
використання фінансових коштів;
прогнозування фінансових результатів підприємства.
Механізм управління фінансовою стійкістю також має на увазі створення
ефективної схеми її моніторингу, яка включає в себе комплекс заходів,
диференційованих за стадіями життєвого циклу підприємства і пов'язаних з
визначенням цілей і завдань проведення моніторингу, зі збором і підготовкою
вихідної інформації, аналізом фінансової стійкості з використанням різних
методів, здійсненням прогнозування фінансової стійкості.
Механізм управління підприємством може бути реалізований тільки в
рамках системи управління, яка забезпечує вирішення виникаючих проблем
підприємства. Механізмом, що забезпечує сталий розвиток підприємства, є
ефективний управлінський процес.
Таким чином, фінансова стійкість підприємства - це запорука виживання і
основа стабільності положення підприємства на ринку. Раціональне управління
фінансовою стійкістю підприємства допомагає побачити зміни різних
показників і при необхідності прийняти відповідне заходи. Механізм управління
фінансовою стійкістю підприємницьких структур є найбільш активним
елементом їх системи управління, який надає можливість вчасно виявити
внутрішні і зовнішні чинники, здатні вплинути на фінансову стійкість
підприємства, і розробити заходи протидії їм в умовах нестабільності
економічного середовища.
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МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Інвестиції є невід'ємною складовою частиною сучасного суспільства, так
як жодна економіка не може ні розвиватися, ні просто існувати без інвестицій.
Іноземні інвестиції є у всьому світі одним з найважливіших факторів
економічного, технологічного та технічного зростання держави, саме тому в
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багатьох державах світу створені режими найбільшого сприяння вкладенню
іноземних капіталів, які передбачають надання матеріальних стимулів,
поліпшення умов виробничого функціонування, лібералізацію умов участі у
власності, збільшення гарантій, ослаблення державного контролю.
В сучасних умовах виходу економіки України з кризового стану найбільш
ефективним важелем є інвестиції, тому Україні в контексті глобальних
постіндустріальних трансформацій і об'єктивної необхідності інноваційної
моделі розвитку, необхідний значний обсяг інвестицій.
Згідно даних Державної служби статистики, у першому кварталі 2019 року
приріст прямих інвестицій становив 45,5 мільйона доларів, в той час як в
першому кварталі 2018 року - понад 1,1 мільярда доларів. Прямі інвестиції в
акціонерний капітал станом на 1 квітня досягли 32,92 млрд доларів, тоді як на
початок року вони становили 32,87 млрд доларів. Приріст становив 45,5 млн
доларів. У той же час за перший квартал 2018 року іноземні інвестиції зросли на
1,15 млрд доларів. Прямі інвестиції з України на 1 квітня виросли до 6,3 млрд
доларів з 6,29 млрд на початок року. З них 5,94 млрд доларів або 94% припадає
на Кіпр. За перший квартал 2019 року в економіку України надійшло 587,6 млн
доларів прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 13% більше, ніж за
аналогічний період 2018 року. Найбільший обсяг прямих інвестицій за вказаний
період Україна отримала з Російської Федерації (137,9 млн доларів), Кіпру (106,4
млн доларів) і Швейцарії (54,6 млн доларів). Більше половини інвестицій в
першому кварталі надійшло в галузь фінансової і страхової діяльності - 326,3 млн
доларів (55,5%), в промисловість - 122,3 млн. доларів (20,8%), в сферу торгівлі і
ремонту автотранспортних засобів - 47,3 млн доларів (8,1%). У першому кварталі
відтік іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 496,5 млн, крім
того інвестиції були зменшені на 45,6 млн доларів через переоцінку [1].
Згідно Рейтингу країн і територій за рівнем прямих іноземних інвестицій
(The World Bank: Foreign Direct Investment 2019), Україна займає 62 позицію
серед 201 країн світу з розміром інвестицій 2,476,000,000 млн. доларів США [2].
Топ-10 країн за цим рейтингом надано в таблиці 1.
Таблиця 1 – Топ-10 країн за Рейтингом країн і територій за рівнем прямих
іноземних інвестицій [2]
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Економіка
США
Китай
Німеччина
Бразилія
Гонконг
Сінгапур
Ірландія
Австралія
Франція
Велика Британія

Розмір прямих іноземних інвестицій ($ млн)
258,390,000,000
203,492,014,029
105,277,588,652
88,324,149,805
86,462,759,029
82,039,577,168
64,535,780,983
60,951,066,085
59,849,224,138
58,650,667,046
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Щодо характеристики розвитку інвестицій в України, то найбільші
інвестори в Україну за 2019 рік: Кіпр - 761 млн. доларів; Нідерланди - 438 млн.
доларів; РФ - 220 млн. доларів; Швейцарія - 133 млн. доларів; Німеччина - 89,9
млн. доларів.
Найбільш пріоритетними економічними сферами, куди іноземці
інвестують кошти виступають: промисловість - 32,9%; оптова та роздрібна
торгівля - 16,2%; фінансова і страхова діяльність - 12,9%; операції з нерухомістю
- 12,9%; професійна, наукова і технічна діяльність - 6,5% [3].
Всього в Українську економіку у 2019 р. було інвестовано 34,7 млн.
доларів іноземних інвестицій. З них 78% або 27,2 млн. доларів припадає на
країни ЄС [4].
Слід погодиться з С.А. Гуткевич, що для залучення зарубіжних інвесторів
обов'язковими для України є такі умови:
- ряд податкових пільг на прибуток; звільнення від податків і мит
матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання, що ввозяться для розвитку
виробництва;
- облік при оподаткуванні курсових змін;
- звільнення від сплати митних зборів, податку на додану вартість при
ввезенні товарів, які є внеском іноземного інвестора до статутного капіталу
протягом терміну його формування, звільнення від вивізного мита товарів
власного виробництва;
- заміна податків, зборів та обов'язкових платежів розподілом виробничої
продукції між інвестором і суб'єктами;
- визначення основ господарської діяльності вільних економічних зон і
надання пільг в зонах експортного виробництва [5].
Перехід України до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки,
при одночасному стимулюванні залучення приватних інвестицій діючого
бізнесу, а також збалансованого розвитку державного інвестування, розвитку
інвестиційних ринків і відповідної інфраструктури дозволить істотно збільшити
приріст інвестицій.
Результати моніторингу розвитку іноземних інвестицій національної
економіки свідчать про недостатній рівень розвитку України по цьому
показнику, тому для поліпшення політики по залученню іноземних інвестицій
держава повинна створити дієву систему пільг для іноземних інвесторів в
окремих галузях і регіонах, стабільне економічне і зовнішньоторговельне
законодавства, знизити податкове навантаження і спростити структуру податків
як це вимагає досвід економік розвинутих країн.
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ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
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науковий співробітник НДГРІ ДВНЗ КНУ
ПОБУДОВА МОДЕЛІ МАКРОСЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ ЗА
ДОПОМОГОЮ PEESTINIOEHHR-ЯК-АНАЛІЗУ
Розробкою теорії сталого розвитку країни та її регіонів присвячені наукові
роботи таких зарубіжних авторів як Акофф Р., Ансофф І., Грант Р.М., Друкер
П., Кузнец С., Нортон Д., Портер М. та інші. [1], [2].
Українська специфіка трасформаційної економіки у значній мірі обмежує
використання зарубіжного досвіду, а саме: значним рівнем орієнтації
промисловості України на експорт сировинної продукції в країни ЄС та тенденції
деградації високотехнологічної складової економіки. Вказані проблеми
відображені у наукових роботах українських вчених, виконаних під
керівництвом академіків НАН України В.М. Гейця [3], В.П. Семиноженка,
Б.Є. Кваснюка, академіка НАН України М.З. Згурівського [4].
Разом з тим багато проблем формування інноваційної економіки
залишаються за межами досліджень. Це можливо пояснити тим, що сама
концепція інноваційної економіки для регіонів з техногенним тиском на засадах
інтеграції його економіки в простір країн Європейського союзу знаходиться
лише на стадії формування [5].
Вчені України, яка хоче інтегруватись в економіку ЄС, повинні знайти свій
напрямок інноваційно-інтелектуального розвитку спочатку до 2030 р, та
спрогнозувати розвиток України та її Придніпровського регіону до 2050 року. В
цьому випадку для опису структурних змін в економічному розвитку регіону
будемо використовувати PEEST-аналіз з розширенням і виокремленням
наступних компонент: P – політичної, E – економічної, E – екологічної, S –
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соціальної, T – технологічної, In - інформаційної, I – інституціональної, O –
організаційної, EH - енергетичної, Hr – персоналу та якості життя (ЯКН)
населення. Такий аналіз називаємо PEESTInIOEHHr-ЯК-аналізом.
Згідно PEESTInIOEHHr-ЯК-аналізу макросередовище України та її регіонів
представлено за допогою ключових елементів на рисунку 1. Політична
компонента (Р) – до якої відносяться: виборчий процес, інститути регіональної
влади, виконавча, законодавча і юридичні гілки; групи зацікавлених осіб
(стейкхолдерів) щодо розвитку України та регіонів у вигляді територій з високим
рівнем самоврядування та фінансової самостійності, зони з мінімізацією
екологічного забруднення і високої якості життя.

Рис.1. Модель макросередовища регіону
Регіони з гірничо-металургійними кластерами, які відносяться до
експорто-орієнтованих створюють проблеми екологічного (техногенного)
характеру і, які є темами політичних обговорень, а отже вимагають від Уряду
України створення законів пов’язаних з життєдіяльністю регіонів з
техногенними територіями.
Економічна компонента відображає сутність і напрямок економіки, в якій
діють бізнеси в регіоні. При цьому для умови Придніпровського регіону
потрібно враховувати зміни, які виникають в секторах економіки, так і за їх
межами.
Економічне середовище, в якому працює промисловий комплекс регіону з
гірничо-металургійним кластером – це узагальнений набір економічних умов, в
яких діє промисловість регіону направлених на підвищення валового
регіонального продукту (ВРП) за рахунок впровадження інновацій та
ефективного розвитку територій регіону.
Екологічне середовище включає сукупність фізичних і природних ресурсів
в межах Придніпровського регіону, що, як промисловий комплекс,
характеризується найбільш складним екологічним середовищем. Велику
стурбованість викликає здоров’я людей, які проживають на території з
техногенними явищами, стейкхолдери вказують на велику кількість ризиків,
пов’язаних з експлуатацією родовищ залізної руди на Криворіжжі.
Таким чином, лише моніторинг техногенного середовища, рекомендації
щодо комплексної інноваційної технології розробки залізорудних і техногенних
родовищ, розробка прогресивної законодавчої бази експлуатації родовищ в зоні
проживання 1,5 млн. людей створить умови до подолання катастрофічних змін
навколишнього середовища.
Соціальна компонента включає демографію, стилі життя та соціальні
цінності населення, що мешкає на території регіону.
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Технологічна компонента – розробку основ знаннієвої і цифрової
економіки і їх використання з точки зору як виробляти інноваційну продукцію.
В широкому сенсі її розділимо на наступні сфери: 1)Дослідження:
фундаментальні або базові дослідження, 2) Розробки: перетворення знань в
прототипну форму, 3) Операції: розповсюдження знань з метою використання
людьми, що мешкають в регіоні з техногенною територією.
Енергетична компонента: енергоефективність регіону, питомі затрати
електрики, газу, води на виробництво одиниці продукції, зелена енергетика
тощо.
Інституціональна компонента: охоплює фізичні й інтелектуальні
інфраструктури і всі інституції, що зв’язані з ними. В ній можливо виокремити
наступні сфери: фізичну інфраструктуру, комунікації, інтелектуальна
інфраструктура, що охоплює наукові організації, Університети, школи з
інноваційним розвитком дітей, учнів, студентів.
Інформаційна компонента. В моделі макросередовища регіону потоки
інформації існують поряд з потоками робочої сили (компонента персоналу),
матеріалів і знарядь праці. Апріорну інформацію використовуємо для
вироблення рішень.
Організаційна компонента: соціальна спільність, що складається з груп
людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети
сталого розвитку соціальної системи регіону. Оскільки організація це відкрита
система взаємодіючих і керованих підсистем регіону, підрозділів людей, що
працюють з метою підвищення якості життя населення (ЯКН), яке проживає в
регіоні, має свої ресурси: фінансові, матеріальні, людські, інформаційні, часові.
Компонента персонал: підбір, розміщення і розвиток персоналу
(людського капіталу), які направлені на досягнення цілей сталого розвитку
регіону.
Вихідним показником макросередовища регіону є якість життя – це
узагальнююча вихідна компонента, яка слугує індикатором управління рівня
життя населення.
У моделі на рис. 1 наведені зв’язки, які існують між визначеними
компонентами. Кожна з компонент пов’язана з іншою, отримує від неї вплив, і в
свою чергу сама впливає на інші. Таким чином макросередовище регіону є
системою взаємодіючих компонент.
Отже за допомогою PEESTInIOEHHr-аналізу побудувано модель причиннонаслідкових зв’язків n-компонент макросередовища регіону з техногенними
територіями за якою можна оцінювати якість життя населення, що проживає на
даних територіях. PEESTInIOEHHr-характеристики можуть бути використані як
характерні показники економічного стану регіону (країни). Такий аналіз дає
змогу аналітикам оцінити взаємозв’язок та взаємний вплив компонент та їх
сумарний вплив на якість життя населення та економічний стан регіону (країни).
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НАПРЯМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У сучасному світі діяльність суб’єктів господарювання неможливо уявити
без комерційних банків. Банки надають значну кількість послуг, якими
користуються споживачі. І однією з найбільш затребуваних є послуга
кредитування, передумовою якої є оцінка кредитоспроможності позичальника.
Під терміном кредитоспроможності розуміється такий стан фінансового
функціонування підприємства, який надає банку впевненості у своєчасному
погашенні кредиту, а також здатності організації правомірно направляти і
використовувати отримані кошти.
Кредитоспроможність клієнта – це здатність позичальника цілком і в
означений термін розрахуватися за наявними борговими зобов'язаннями (тілом
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кредиту та нарахованими відсотками). Ступінь кредитоспроможності клієнта
визначає рівень ризику банку, пов'язаного з видачею позички конкретному
позичальнику [1].
Оцінка кредитоспроможності клієнтів комерційного банку тісно пов'язана
з процесом планування доходів і витрат, так як саме від спроможності
позичальника відповідати за своїми зобов'язаннями залежить обсяг прибутку
банківської установи.
В даний час підприємства не в повній мірі користуються можливостями
кредиту, а саме правом інвестування в інноваційні проекти, які сприяють більш
швидкому одержанню прибутку і своєчасному розрахунку з кредиторами.
Банкам, у свою чергу, доводиться змінювати підходи до аналізу і оцінки
кредитоспроможності клієнта.
Основною метою оцінки кредитоспроможності позичальника є прагнення
банку знизити ризики невиплати боргу з боку свого клієнта до певного
призначеного терміну. Для проведення такого аналізу кредитору необхідно
отримати інформацію, що відображає фінансовий стан позичальника, а саме: рух
грошових потоків за розрахунковими рахунками, інформація про минулий
досвід з іншими банками, вивчення фінансових і бухгалтерських звітів
організації.
Зважаючи на сформовані умови, основні зусилля банків повинні бути
спрямовані на підвищення ефективності кредитування своїх клієнтів. Одним з
методів підвищення ефективності кредитування і вирішення цієї актуальної
проблеми є застосування інтегральних показників оцінки кредитоспроможності,
а саме формування кредитного рейтингу підприємства.
Наведемо перелік завдань, розв'язуваних у процесі аналізу й оцінки
кредитоспроможності:
- збір вихідної інформації та вибір методики проведення аналізу;
- уточнення критеріїв аналізу кредитоспроможності позичальника;
- формування результатів експертизи;
- підготовка звіту про загальну оцінку кредитоспроможності та прийняття
рішення про згоду або про відмову у наданні кредиту [3].
При
проведенні
аналізу
кредитоспроможності
позичальника
використовується інформація, надана економічним суб'єктом, а також зовнішня
інформація про економічний суб'єкт. Як правило, при аналізі
кредитоспроможності позичальника банк проводить вивчення вихідних даних з
юридичної й економічної сторони.
З юридичної точки зору необхідно проаналізувати і оцінити правову
здатність потенційного позичальника до отримання кредиту. При оцінці
правоздатності позичальника особлива увага приділяється вивченню його
кредитної історії, а саме досвіду кредитування та історії взаємин економічного
суб'єкта з банками.
З економічної точки зору необхідно виявити фактори та умови, за яких
позичальник не в змозі буде в належний строк погасити свої боргові
зобов'язання. Прикладами джерел інформації про економічну сторону
кредитоспроможності можуть послужити: надана фінансова звітність за останні
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кілька років, інформація із зовнішніх джерел, відомості, отримані в процесі
проведення переговорів з потенційним позичальником.
У процесі аналізу кредитоспроможності позичальника метою банку є:
- виявлення наявної можливості у клієнта повністю і вчасно погасити
боргові зобов'язання;
- розрахунок суми, яку банк зможе надати потенційному позичальнику;
- встановлення ступеня ризику при наданні кредиту.
Обґрунтована оцінка фінансової стійкості клієнта встановлюється шляхом
розрахунку коефіцієнтів, що характеризують його платоспроможність.
Виходячи з даних розрахунків, банк оцінює ступінь ризику, покладену на себе
при видачі кредиту клієнту. Також дані розрахунки дозволяють уточнити суму
кредиту та умов, за яких його можна надати клієнту [2].
Для вибору найбільш ефективної методики необхідно сформувати
відповідний оціночний інструментарій. У практиці розроблена і діє значна
кількість методик. Однією з найбільш відомих є проведення економічного
аналізу на підставі фінансового стану організації. До нього можна віднести:
- аналіз фінансової діяльності економічного суб'єкта на основі
бухгалтерської звітності (розрахунок фінансових показників, аналіз ліквідності,
аналіз показників рентабельності, аналіз ділової активності тощо);
- евальвація якості надання кредиту (оцінка збереження майна,
підтвердження прав на заставне майно, достатність ринкової вартості
заставленого майна для погашення кредиту тощо) [4].
У більшості випадків банки практикують методики розрахунку і оцінки
кредитоспроможності економічних суб'єктів, що включають в себе аналіз
інформації про позичальника в попередні періоди. Для більш ефективної оцінки
необхідно використовувати дані прогнозів фінансового стану позичальника в
майбутній перспективі.
В даному типі аналізу необхідно враховувати такі фактори, як: сприятливі
умови надходження грошових коштів від реалізації продукції, можливість
реалізації при підвищенні рівня цін та прогноз грошових потоків.
Присвоєння класу кредитоспроможності проводиться на основі
визначених показників і розрахунку рейтингу позичальника. Рейтинг та
показники для кожного окремого економічного суб'єкта формуються в
залежності від наступних факторів:
- економічного положення позичальника;
- кредитної історії;
- політики банку, що надає кредит.
Зміна рейтингу показників може призвести до зміни загального класу
кредитоспроможності. Класифікація позичальників здійснюється на основі
порівняння й аналізу поточного підприємства з іншими підприємствами в
якісному відношенні. Таким чином, на основі комплексності усіх показників
формується характеристика підприємства в цілому.
Таким чином, при проведенні дослідження кредитоспроможності клієнтів
банку необхідно виділяти важливі показники індивідуально для кожного
підприємства і розставити пріоритети щодо кожного показника. Саме завдяки
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комплексно-індивідуальному підходу, виявляється можливим максимально
знизити ризики і отримати найбільш якісну оцінку кредитоспроможності
позичальника.
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ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ
Сучасний стан економічних відносин потребує пошуку нових методів
підвищення ефективності діяльності та забезпечення конкурентоспроможності
підприємств. Розвиток підприємств, спричинений посиленням інтеграційних
процесів, необхідністю диверсифікації діяльності та економії на масштабах
виробництва, зумовлює виникнення нових вимог до системи управління.
Технології не стоять на місці та й сучасний бізнес вимагає все більшого
ступеня інтеграції управлінських рішень. Саме тенденція до інтеграції
аналітичних даних дозволила багатьом підприємствам, що спеціалізуються на
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моніторингу виробництва продукту, виділити такі системи в особливий клас,
який і отримав назву інтеграції.
Сьогодні намітилася тенденція інтегрування всіх видів обліку і
бюджетування, контролю і аналізу в процес управління виробництвом, який
вимагає дотримання загальних закономірностей менеджменту і відображає
взаємозв'язки між різними елементами управлінської системи процесу
виробництва.
Бухгалтерський облік будь-якого підприємства є складною системою,
створеною для збору, аналізу і переробки інформації з метою її фіксації та
отримання максимального кінцевого результату при певних обмеженнях
наявних ресурсів.
Інтегрований облік - це процес ідентифікації і вимірювання, накопичення
в певних регістрах даних про господарювання, їх аналіз і контроль, підготовка,
інтерпретація та надання широкої інформації, для використання менеджментом
у плануванні, оцінці та управлінні підприємством з метою забезпечення
оптимального використання його ресурсів та достовірність обліку їх руху [3].
Розглянемо складові інтегрованого обліку за його елементами.
Аналіз в системі інтегрованого обліку - це комплекс досліджень,
спрямованих на виявлення загальних тенденцій і чинників розвитку
підприємства і вироблення заходів щодо вдосконалення системи управління та
всієї господарської діяльності.
Планування - процес опису варіантів дій, які можуть бути здійснені в
майбутньому.
Під бюджетуванням розуміється вся сукупність управлінських процесів,
що забезпечують життєвий цикл бюджету.
Таким чином під бюджетуванням в інтегрованому обліку слід розуміти
процес планування. Відповідно бюджет (або кошторис) - це план. Планування особливий тип процесу прийняття рішень, який охоплює діяльність всього
підприємства і його структурних підрозділів [4].
Необхідність введення системи контролю також обумовлена тим, що вона
вимагає певних витрат і часом заважає плавному функціонуванню процесів.
Предметом інтегрованого обліку є вся без виключення господарська
діяльність підприємства та його структурних підрозділів (центрів
відповідальності), а основними його об'єктами є всі активи, пасиви та результати
діяльності підприємства, окремих виробництв, цехів, дільниць, відділів [6].
Рух інформації на стратегічному рівні інтегрованого обліку можна
представити у вигляді замкнутого циклу, що включає наступні кроки (рис. 1):
- декомпозицію обліку від загальних цілей до конкретних дій;
- тестування обліку на моделі підприємства, з «прогоном» різних сценаріїв
розвитку і вибором найбільш ефективного шляху до поставлених цілей;
- розподіл конкретних дій з реалізації бачення інтегрованого обліку і
певної відповідальності всього підприємства, причому це має бути зроблено в
термінах, зрозумілих співробітникам, і відносно повсякденних дій, які зрозумілі
членам колективу;
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- моніторинг реалізації бачення інтегрованого обліку і контроль виконання
поставлених завдань. Це дозволить своєчасно втрутитися в процеси, які
гальмують загальний розвиток, або виявити які-небудь нові закономірності і
використовувати їх для коригування стратегії;
- коригування проекту (у разі необхідності), як необхідності регулярно
«оглядатися по сторонах», своєчасно виявляти нові можливості і
використовувати їх, а також виключати з інтегрованого обліку застарілі і
неефективні елементи обліку і його складових.
-

декомпозиція обліку;
тестування обліку;
розподіл конкретних дій;
моніторинг реалізації бачення
інтегрованого обліку;
- коригування проекту.
Рисунок 1 – Рух інформації на стратегічному рівні інтегрованого обліку
Перевага інтегрованого обліку полягає ще й в тому, що традиційні
фінансові показники в обліку доповнюються плановими нефінансовими
параметрами, які часто роблять не менш важливий вплив на успіх підприємства.
Крім того, інтегрований облік дозволяє виявити бізнес-процеси, які мають
найбільший вплив на загальні результати діяльності (як позитивний, так і
негативний) [3].
Перш за все, інтегрований облік не замінює вже існуючі методи
планування, управління, аналізу і контролю - які реально використовуються на
підприємстві, так і розроблені лише теоретично. Більше того, інтегрований облік
і не ставить перед собою такої мети. Мета інтегрованого обліку полягає в
іншому: створити механізм або, можна сказати, управлінське середовище, яка
дозволить підприємству швидко освоювати і ефективно використовувати вже
існуючі методи управління, а саме - ті, які на поточний момент є найбільш
ефективними з точки зору глобальних цілей компанії.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
БАНКУ
Серед широкого спектру банківських ризиків кредитний відіграє ключову
роль у діяльності банків по всьому світу. За даними Світового банку [1] у 20152017 рр. найменша частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі була у
Великій Британії (1,01-0,73%), Швеції (1,17-1,12%), Сполучених Штатах
Америки (1,47-1,13%). Протягом 2015–2017 рр. в Україні вона коливалася у
межах 28,03-54,54 %. Україна посідає один з нижчих щаблів за часткою
непрацюючих кредитів серед інших країн світу. Через недосконалість механізму
зовнішнього (з боку наглядового органу) та внутрішнього (з боку банків)
регулювання банківської діяльності в цілому та кредитного ризику зокрема в
Україні та Греції спостерігається найвище значення проблемних кредитів у їх
кредитному портфелі.
Питання проблемних кредитів у розвинених країнах світу намагалися
оптимізувати за допомогою реструктуризації проблемних боргів, однак такий
метод є недостатньо ефективним, оскільки дає змогу лише очистити від них
баланси банків, а не вплинути на ситуацію. Разом із тим, даний метод в умовах
кризових явищ виявився чи не найоперативнішим у контексті зниження ризиків
для банку та можливості відновлення кредитоспроможності позичальника.
Враховуючи значний обсяг проблемних активів у банківських кредитних
портфелях, реструктуризація видавалася чи не єдиним оптимальним способом
знизити рівень простроченої заборгованості. Так, серед основних методів
реструктуризації в Аргентині використовують викуп проблемних кредитів,
зниження відсоткових ставок, конвертацію валютних кредитів; у Мексиці –
викуп проблемних кредитів, пролонгацію термінів позичок, зменшення основної
суми кредиту; у США – зниження відсоткових ставок, пролонгацію термінів
позичок, зменшення основної суми кредиту тощо [2].
Зарубіжні банки для оцінки кредитного ризику застосовують спеціальні
методики кредитного рейтингу, які становлять сукупність оціночних параметрів
кредитоспроможності позичальника.
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Набув поширення у багатьох банках країн метод, заснований на бальній
оцінці позичальника. Критерії, по яких проводиться оцінка позичальника, чітко
індивідуальні для кожного банку, базуються на його практичному досвіді і
періодично переглядаються [3].
У міжнародній банківській практиці найбільш відомими є модель
Альтмана, модель Фулмера, які використовуються для прогнозування
банкрутства підприємства, і модель нагляду за кредитами Чесера. Останнім
часом набули поширення структурні моделі, що ґрунтуються на дослідженнях Р.
Мертона, та моделі скорочених форм [4].
Останнім часом в банках розробляються методи оцінки якості потенційних
позичальників за допомогою різного роду статистичних моделей. Їх мета полягає
в тому, щоб розробити стандартні підходи для об’єктивної характеристики
позичальників, знайти числові критерії для поділу майбутніх клієнтів на підставі
наданих ними матеріалів на надійних та ненадійних, підтверджених ризику
банкрутства і тих, для кого небезпека банкрутства малоймовірна. Прикладом
такої “класифікаційної моделі” може бути “модель Зета” (Zeta model), яка
розроблена групою американських економістів та застосовується банками при
кредитному аналізі. Модель призначена для оцінки ймовірності банкрутства
ділової фірми [5].
Англійські клірингові банки здійснюють оцінку потенційного ризику
неплатежу по кредиту із використанням методик «РARSEL» і «САМРARI».
Одними з найпоширеніших методів управління кредитних ризиків серед
зарубіжних країн є: скоринг, страхування кредитів, продаж кредитів,
сек’юритизація та кредитні бюро.
Скоринг - це математична модель у вигляді зваженої суми певних
характеристик, за допомогою якої на основі минулого досвіду банк намагається
з'ясувати ймовірність того, що конкретний позичальник не поверне вчасно
кредит. Основним принципом побудови скорингової моделі є припущення, що
майбутні клієнти комерційного банку будуть себе вести так, як існуючі клієнти.
Страхування
кредитів
відноситься
до
підгалузі
страхування
відповідальності заборгованості, яка охоплює страхування різних видів кредитів.
Страхування кредитів з'явилось в Європі після Першої світової війни (1914—
1918 рр.), а сучасного вигляду набуло у 50-х роках XX ст. Суть такого
страхування полягає у зменшенні або усуненні кредитного ризику [6].
Щодо техніки здійснення продажу кредитів, то банк-продавець у деяких
випадках може зберігати за собою права з обслуговування боргу. Кредити
продаються за ціною, нижчою за їх номінальну вартість [7].
Однією із поширених у деяких країнах форм продажу банками своїх
кредитних вкладень є так звана сек’юритизація кредитів.
Дослідження Х. Бера показують, що термін «сек’юритизація» (від
англосаксонського позначення цінних паперів – securities) називається зміщення
ринку запозичень від класичного банківського кредитування в напрямі
фінансування на знеособленому грошовому ринку та ринку капіталів шляхом
емісії цінних паперів [8].
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У сучасних розвинутих країнах світу сек’юритизація є невід’ємною
частиною фінансового ринку. З’явившись на початку 1970-х років в США,
механізм сек’юритизації став «фінансовою революцією» у банківському секторі.
Спочатку він реалізовувався у формі іпотечних відносин між банками та іншими
суб'єктами господарювання. З середини 80-х років відносини сек'юритизації
поступово почали охоплювати різні види активів: позики на автомобільну
техніку, споживчі кредити, платежі по кредитних картках, експортних
поставках, по торговому фінансуванню, факторингові, страхові та лізингові
платежі, муніципальні позики штатів, забезпечені бюджетними надходженнями
тощо. Вже у другій половині 1980-х років випуск цінних паперів, забезпечених
активами, було здійснено у більшості розвинених країн, включаючи
Великобританію, Німеччину, Італію, Іспанію, Голландію, Францію, Австралію.
Проте до Східної та Центральної Європи, в тому числі України, цей механізм
«потрапив» лише у ХХІ столітті.
У світовій практиці існує два типи кредитних бюро: державні і приватні.
Зростання споживчого кредитування призвело до створення центральними
банками Державного кредитного реєстру.
На сьогодні ринок кредитних бюро у більшості країн являє собою
монополію (Ірландія, Китай, Фінляндія, Франція) або олігополію
(Великобританія, США, Японія).
В США діють три великих кредитних бюро, які взаємодіють один з одним
і спеціалізуються на роздрібному секторі. Це Equifax, створене у 1899 р.,
TransUnion (1969) і Experian (1996). Ще одне кредитне бюро – Dun&Bradstreet
було створене у 1841 р. Воно орієнтоване в основному на корпоративних
клієнтів.
Отже, питання управління кредитним ризиком банку у міжнародній
практиці вирішується дуже різноманітно і розгалужено.
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ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
На сьогодні в Україні стрімко розвиваються страхові компанії, але
важливим питання залишається щодо фінансової надійності, оскільки це одна з
найголовніших особливостей фінансового стану підприємства. Зазвичай
страхові компанії самостійно встановлюють і регулюють ціни на товари та
послуги, розвивають підприємство та регулюють фінансово-економічну
політику. Фінансова надійність впливає на усі фінансові відносини з суб’єктами
господарювання, що надалі визначає її ролі в життєдіяльності компанії. Тому
дуже важливим для страхових компаній є аналіз фінансової надійності
страховика.
Насамперед, «фінансова надійність – це можливість страховика здійснити
виплати страхувальнику у разі настання несприятливих умов. Фінансова
надійність повинна забезпечуватися такими чинниками, як: перестрахування,
страхові тарифні ставки, достатність власного капіталу, високий рівень
платоспроможності, страхові резерви» [1, с. 275].
Перестрахування виступає важливим чинником фінансової надійності,
оскільки страховик передає страховикові частку ризику і в подальшому несе
відповідальність перед страхувальником. Наприклад, коли зобов’язання будуть
занадто високі, то є шанс того, що страховик не зможе покрити збитки
страхувальника у разі прояву несприятливих чинників. Тому, частка страхових
платежів, які передаються страховій компанії не повинна перевищувати 50%. [2,
с. 39].
Також не менш важливими є тарифні ставки, які відображають ціни
страхових послуг компанії, тому для їх розрахунку потрібно приділити велику
увагу. Зазвичай тарифна ставка розраховується виходячи з реальної ціни ризику,
однорідності та стабільності страхових операцій.
Оскільки фінансова надійність пов’язана з платоспроможністю страхових
компаній, то не менш важливим є питання чи змозі компанія у майбутньому
покрити зобов’язання, через наявність власних активів.
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Платоспроможність компанії є невід’ємним чинником функціонування
страхових компаній. Якщо компанія буде неплатоспроможна, то це може
призвести до ліквідації компанії. Це може відобразитися негативно на
страхувальниках, які користуються послугами страхової компанії. У даному
випадку доцільно проаналізувати кількість страхових компаній, що
функціонують в останній час (таблиця 1) [3].
Таблиця 1 – Динаміка кількості страхових компаній в Україні
Кількість стр. комп.

Станом на
кінець 2017
Загальна кількість
294
в т.ч. СК "non-Life"
261
в т.ч. CК "Life"
33
Джерело: складено авторами на основі [3].

Станом на на
кінець 2018
281
251
30

Станом на
30.09.2019
234
211
23

Отже, можна зробити такий висновок: у 2017 р. нараховувалось 294
страхових компаній, у 2018 р. – 281, у 2019 р. 234. Як ми бачимо, то відбувається
зменшення страхових компаній, причиною цього є неплатоспроможність. Я
вважаю, що тренд зменшення страхових компаній є позитивною ознакою,
оскільки існує безліч компаній, які не відповідають принципам страхування та
не можуть забезпечити повноцінну страхову діяльність. Тому, доречним буде
проаналізувати таблицю 2.
«Результати аналізу платоспроможності цікавлять передусім кредиторів
підприємства, оскільки це дає відповідь на питання про його здатність погасити
свої зобов'язання. Під фінансовою стійкістю маємо на увазі здатність виконати
прийняті зобов'язання внаслідок впливу несприятливих факторів зміни
економічної кон'юнктури, або, інакше, маємо на увазі стійкість страховика до
можливого впливу негативних економічних умов. Таким чином, головною
відмінністю цих понять є те, що платоспроможність стає критерієм оцінки
фінансового стану компанії в короткотерміновий перспективі, а фінансова
стійкість – у довготерміновій перспективі» [1, с. 275].
Аналізуючи табл.2, можна дійти висновку, що протягом 2018-2019 рр.
відбувається зменшення договорів, але страхові премії порівняно з 2018 роком
у 2019 р. зросли на 16,3% (5 686 млн.грн.). Важливим є рівень страхових виплат,
що збільшився за останній рік на 12,5% (1 090 млн.грн). Рівень виплат (чистих )
залишається майже незмінним, що свідчить про настання збільшення страхових
випадків. Страхові резерви в Україні протягом 2018-2019 рр. зросли на 19,4%,
що вказує на те, що компанії змозі відшкодувати майбутні виплати та страхові
відшкодування страховикам.
Отже, фінансова надійність є дуже важливим показником кожної страхової
компанії, оскільки вона тісно пов’язана з платоспроможністю та
перестрахуванням.
Саме через платоспроможність більшість страхових компаній припиняє
свою діяльність, тому що не в змозі в майбутньому покривати зобов’язання,
через активи які є у наявності страховика. Тому, якщо страховик буде
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дотримуватися чинників фінансової надійності, то він гарантує страховий захист
страхувальникам.
Таблиця 2 Основні показники діяльності страхових компаній в Україні
(2018–2019 рр.) [3]
Показники
діяльності

9 міс.
2018

9 міс.
2019

Темпи приросту
9 міс. 2019 / 9 міс.
2018
млн. грн.
%

Кільк. договорів страхування, що укладені протягом звітн. періоду, (тис. од.)

Кільк.
договорів,
крім обов’язк. страхння від нещасних
випадків
на
транспорті, у т. ч.:
- з страхувальниками
– фіз. особами
Кількість договорів з
обов’язк. особистого
страх-ння
від
нещасних випадків
на тран-ті
Валові страх. премії
Валові
страх.
виплати
Рівень
валових
виплат, (%)
Чисті страх. премії
Чисті
страх.
виплати

58 648

60 930

-

3,9

55 034

56 015

-

1,8

94 663

88 658

-

-6,3

5 686
1 090

16,3
12,5

Страхова д-ть, (млн. грн.)
34 875
40 561
8 754
9 845
25

24

-

-

25 388
8 467

30 149
9 624

4 760
1 157

18
13

Продовження таблиці 2
Рівень
виплат, (%)

чистих

Загальний
обсяг
сформованих страх.
резервів
- резерви зі страх.
життя
- технічні резерви

33

31

Страх. резерви. (млн. грн.)
24 833
29 661

-

-

4 828

19,4

9 066

9 891

825

9,1

15 766

19 769

4 003

25,4

Активи та статутний капітал страховиків, (млн. грн.)
Загально - активи
59 468
66 950
7 482
страховиків,
відповідно до форми
1 (П(С)БО 2))
Активи, зазначені ст.
38 297
44 829
6 531
31
ЗУ
«Про
страхування» щодо

12,6

17,1

63
коштів
страхових
резервів
Обсяг
оплачених
12 565
статутних капіталів
Джерело: складено авторами на основі [3].

11 672

-893

-7,1

Література:
1. Шакура О. О. Дослідження сутності фінансової надійності страховика в
умовах розвитку системи комерційного страхування в Україні. Науковий вісник
НЛТУ. 2014. № 23. С. 270-277.
2. Чайковська В. П. Оцінка забезпечення фінансової надійності страхових
організацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 35-39.
3. Статистика страхового ринку України: веб-сайт. URL: https://forinsur
er.co m/s tat. (дата звернення: 10.04.2020).

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ
Богатирьова Г.А.,
к.пед.н., доцент кафедри
туризму та країнознавства
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ
ПОСЛУГ
Організація якісної системи професійної підготовки фахівців
туристичного супроводу та обслуговування стає першочерговим завданням
закладів вищої освіти відповідного профілю. Актуалізується проблема
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готовності майбутніх фахівців туризму до екскурсійної діяльності, зокрема її
комунікативно-психологічна складова.
Професійній підготовці майбутніх організаторів у сфері туристичних
послуг приділили увагу Г. Матвєєва, Л. Курило, В. Бабарицька, М. Коллегаєв та
ін. Термінологічний аналіз дав змогу виявити такі ознаки «готовності»: стан
схильності суб’єкта до певної активності в певній ситуації; стан мобілізації
психологічних і психофізіологічних систем людини, які забезпечують виконання
певної діяльності; акумулювання попереднього досвіду активності суб’єкта у
певній ситуації тощо [2].
Вчені акцентують увагу на важливих аспектах «готовності до професійної
діяльності»: операційному (володіння певним набором знань, умінь, навичок,
можливість набуття нового досвіду в межах певної діяльності); мотиваційному
(системі спонукальних якостей щодо певної сфери діяльності особистості);
соціально-психологічному (рівню зрілості комунікативної сфери особистості,
вмінням
здійснювати
колективно-індивідуальну
діяльність);
психофізіологічному [3]. З нашої точки зору, формування готовності до
професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг вимагає посилення
соціально-психологічного аспекту готовності, зокрема, його комунікативнопсихологічної складової.
Комунікативно-психологічна складова готовності, з нашої точки зору,
передбачає способи реалізації в процесі рівноправного діалогу на основі
толерантного співробітництва та вміння діяти в полікультурному середовищі;
сформованість комунікативних умінь та навичок як елементів емоційної
інтелігентності майбутнього фахівця. Саме емоційний компонент готовності до
професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг виділяють учені (Л.В.
Курило), зауважуючи, що важливим для формування цієї якості є позитивна
психологічна налаштованість студентів, їхня емоційна стабільність, сформовані
емоційно-ціннісні детермінанти поведінки у професійних ситуаціях.
Ми погоджуємося з думкою вчених (зокрема С.С. Нейдозміновим), що
«необхідно раннє професійне самовизначення студентів спеціальності «Туризм»
до професійної діяльності» [4]. Саме в рамках навчального процесу варто
максимально залучати студентів до професійно-орієнтованої діяльності з метою
отримання максимально різнобічної інформації про професію, активно
запроваджувати моделювання або відтворення ситуацій професійної діяльності
(метод педагогічного проектування).
Зокрема, маємо виділити три компоненти, на які слід звертати увагу при
розробці комунікативних проблем взаємодії зі споживачами турпослуг: пізнання
людьми один одного; їхнє емоційне ставлення один до одного; взаєморозуміння
партнерів по спілкуванню. Це дає підстави для виокремлення універсальних
психологічних механізмів забезпечення процесу сприймання й оцінки іншої
людини в процесі спілкування, які дозволяють перейти від зовнішнього
сприймання до оцінки і ставлення: пізнання і розуміння людьми один одного
(емпатія, ідентифікація, атракція); пізнання самого себе у процесі спілкування
(рефлексія). Мова йде про емпатію як складову готовності до розуміння
внутрішнього стану інших людей; пізнання людиною внутрішнього світу інших
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людей, яке здійснюється поза раціональним компонентом. У психологічних
дослідженнях цей термін означає особливу здатність суб’єкта до відображення
емоційних переживань і внутрішнього світу іншої людини, яка дозволяє
партнерам досягти взаємоузгодження позицій, взаєморозуміння, обрати
відповідно до цього спільні засоби само- і взаєморегуляції в процесі
міжособистісної взаємодії [1].
Враховуючи специфіку діяльності фахівців сфери послуг, можемо
відзначити, що система ставлень виражається в здатності емоційно
відгукуватися на переживання іншої людини проявом емпатичних якостей
співчуття та інтуїції; визначається здатністю розпізнавати думки і почуття
співбесідника (клієнта, колеги тощо), передбачати напрям спілкування на основі
спостережливості та емпатійного слухання; у комунікативній здатності будувати
свої стосунки з клієнтом, заздалегідь передбачаючи його точку зору і зважаючи
на його внутрішню позицію.
Література:
1. Альтгайм Л. Б. Основи музейної та екскурсійної діяльності: [курс
лекцій]. Тернопіль: Тернопільський нац. пед. університет ім. В. Гнатюка, 2007.
113 с.
2. Арсененко І. А. Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку
екскурсійних послуг // Науковий часопис Scitntific journal НПУ ім. М.П.
Драгоманова National Pedagogical Dragomanov University. Серія 4. Географія і
сучасність. 2015. Вип. 19 (33). С. 191-195.
3. Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: [навчальний
посібник]. Альтерпрес, 2007. 464 с
4. Нездоймінов С. Г. Організація екскурсійних послуг: [навч.- методичний
посібник]. Одеса: Астропринт, 2011. 216 с.
5. Педагогіка туризму: [навч. посіб.]. К. : Слово, 2004. 296 с.
Гавриляк Л.С.,
викладач української мови
Криворізького державного
комерційно-економічного технікуму
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ
ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
Мова і культура перебувають в одній поняттєвій площині і як духовні
вартості органічно пов’язані між собою. Культурна трансформація, що триває в
українському суспільстві, неможлива без формування високого рівня культури
мовлення студентів, зокрема, майбутніх працівників сфери торгівлі та готельноресторанного бізнесу. Сформувати у майбутніх фахівців належну культуру
мовлення, розвинені мовну, мовленнєву та комунікативну компетенції можна
тільки за умови розуміння ними того, що отримані компетенції дозволять їм
вміло користуватися мовою у професійній діяльності. Для цього варто
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застосовувати технології активного навчання на заняттях з української мови (за
професійним спрямуванням) – ситуації з професійно орієнтованого мовлення,
добирати цікаві, змістовні та пізнавальні з огляду на майбутню професійну
діяльність вправи й завдання різного типу.
Культура ‒ це сукупність матеріальних і духовних надбань, комплекс
характерних інтелектуальних і емоційних рис суспільства, що включає в себе не
лише різні мистецтва, але й спосіб життя, основні правила людського буття,
системи цінностей, традицій і вірування [1, с. 171]. На думку вченихкультурологів, поза мовою існування культури неможливе. Частиною культури
стає тільки те, що висловлене вербально. З точки зору культурології мова ‒ це
система знаків, що історично склалася та є фундаментом культурного життя
народу. Культура мови, за визначенням Словника іншомовних слів, ‒ це ступінь
відповідності мови нормам літературної мови; галузь мовознавства, що вивчає
проблеми літературної мови [2, с. 207]. Мовознавці пов’язують поняття культури
мови з діяльністю суспільства та індивідуума, спрямованою на якнайкраще
пізнання, збагачення, удосконалення та розвиток мови. Розвиток культури мови
на сучасному етапі характеризується посиленням уваги до комунікативноінформаційного компонента, адже саме культура мови впливає на формування
мовної особистості фахівця, який засвоїв кращі зразки мовної поведінки,
дотримується мовного етикету, має чуття мови, а отже, сприяє культурним
трансформаціям української сфери обслуговування населення.
Лінгводидакт Л. Мацько визначає професійну мовленнєву компетенцію як
показник сформованості системи професійних знань, загальної гуманітарної
культури, ціннісних орієнтацій, комунікативних умінь і навичок, інтегральних
показників культури мови і мовлення, необхідних для якісної професійної
діяльності [3, с. 18]. Для ефективного формування в майбутніх фахівців зі сфери
обслуговування населення належної професійної мовленнєвої компетенції
необхідні також мовленнєві здібності, вміння, знання у вирішенні
комунікативно-інформаційних професійних завдань.
Ґрунтовне дослідження поданої наукової літератури, навчальних планів
державного закладу фахової передвищої освіти, власні спостереження
переконують у важливості оптимального добору методів, форм, прийомів і видів
з технології активного навчання для підвищення рівня культури мовлення
студентів, що на сьогодні є першочерговим завданням. Для його успішної
реалізації важливим є використання активних методів навчання з фахового
мовлення. На заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)
провідне місце мають займати комунікативні вправи: ситуативні вправи
(створення навчально-мовленнєвої ситуації), описові вправи, вправи на
отримання відповіді на питання, реплікові вправи, репродуктивні вправи
(переказ, драматизація), навчальні дискусії, усні розповіді, ініціативні вправи
(питання, прес-конференція, діалог, інтерв’ю) тощо [5, с. 76]. У процесі вивчення
курсу української мови (за професійним спрямуванням) студентів варто залучати
до пошуку й аналізу інформації в наукових журналах, у мережі Інтернет, у
фахових підручниках; вчити їх готувати за опрацьованою інформацією
повідомлення, організовувати дискусії (наприклад, щодо гастрономічного
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туризму в Україні, шляхів розвитку національного туризму та особливостей його
функціонування, інших професійно орієнтованих тем), висловлювати аргументи
«за» і «проти». На заняттях з фахового мовлення потрібно запроваджувати
моделювання різних професійних ситуацій, оскільки це ефективний засіб
розвитку креативного мислення студентів та їх професійної орієнтації.
Ефективними є також ігрові форми навчання, що сприймаються з великим
інтересом. Цікавими є також дискусії на професійно орієнтовані теми: «Мова
реклами послуг і товарів у ЗМІ», «Я ‒ ресторатор», «Психологічний вплив
мовлення продавця-консультанта на клієнта», «Якби я був міністром
економіки…», «Роль психології в готельному бізнесі», «Чи потрібна професія
адміністратора?», «Які якості необхідні бухгалтеру, а які ‒ бізнесмену?», «Чи
потрібні Україні провінційні туристичні міста?», «Вплив економічної
грамотності політиків на економічну ситуацію в державі» тощо.
Значну увагу необхідно приділяти мовленню учасників дискусії, їх
коректній поведінці, вербальним та невербальним засобам спілкування. Потребу
в професійно орієнтованому спілкуванні студенти можуть реалізувати також під
час комунікативних тренінгів. Наприклад, пропонуємо такі теми для проведення
комунікативних тренінгів: «Клієнтоорієнтований підхід ‒ конкурентна перевага
торгової мережі», «Проблеми сучасного туризму», «Мотивація персоналу»,
«Володіння конфліктними ситуаціями», «Роль засобів масової інформації в
економічній грамотності споживача», «Техніка ділового спілкування»,
«Сучасний бухгалтер», «Успішні телефонні комунікації», «Як впливає мовна
ситуація в країні на економічну та політичну ситуацію?», «Інтерв’ю»,
«Укладання угоди», «Культура мовлення як складова адміністративної
культури», «Мистецтво діалогу з медіа», «Молодіжний сленг: за і проти», «Як
боротися із суржиком». Продуктивною є також робота з аналізу мовної ситуації,
вивчення мовлення учасників спілкування, проведення словникової роботи з
професійної термінології, вправи на редагування речень і тестів, переклад на
українську мову з інших мов.
Отже, для формування в майбутніх фахівців зі сфери обслуговування
населення належної культури мовлення важливо сформувати в них розуміння
того, що мовленнєва культура дасть їм можливість уміло користуватися мовою
у професійній діяльності, для чого потрібно створювати на заняттях з української
мови (за професійним спрямуванням) ситуації активного професійно
орієнтованого мовлення, добирати цікаві, змістовні та пізнавальні з огляду на
майбутню професійну діяльність вправи й завдання різного типу.
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ПОНЯТТЯ СТИЛЮ В ЖИТТІ ТА МОВІ
Слово «стиль» має багато значень, наприклад, прийнято говорити про
стилі в мистецтві, культурі, про стиль оформлення інтер’єру, про стиль одягу
людини, про стиль, як манеру говорити, про стиль художнього твору, тощо. В
сучасному світі кожна людина та кожна дія людини має свій стиль.
Таке широке використання саме цього слова свідчить, що майже все в
нашому житті може бути характеризоване через стиль. Фактично, коли йдеться
про стиль, то передусім ідеться про те, що певний фрагмент цього світу має свою
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специфіку вияву, форму і внутрішнє значення які відрізняють його від інших
подібних фрагментів, задля виконання ним свого певного призначення. Іншими
словами, коли хтось каже про що-небудь – «це має свій стиль» – це означає
виділення цього предмета, або явища із сукупності подібних до нього, таким
чином можна виявити власну форму і значення будь-чого.
Можна вважати, що поняття стилю – це не наукове значення, а зумовлене
життєвою потребою людей прагнення до розрізнення речей і явищ у світі, на
підставі форми їх існування, значення і призначення, або функції. Якщо ми
стверджуємо, що все має свій стиль, то стиль у мові це невідʼємна частина
існування мови в цілому та співбесіди між окремо взятими людьми. Визначення
стилю у мові, трактується, як сукупність мовних засобів: лексичних,
граматичних, власне стилістичних, метою якого є повне та чітке донесення
інформації, настрою людини під час бесіди, або автора під час написання
літературного твору.
Тож поділ мови на стилі – це зумовлена життям потреба, яка сформована
існуванням в житті різних сфер спілкування, призначення яких також може бути
різним. Наприклад, слово «балакати» є характерним для розмовного стилю і його
не можна застосовувати в офіційно-діловому, ще, як приклад, риси які будуть
притаманні лише художньому стилю ніколи не зустрінуться в офіційно-діловому
стилі, тощо.
В історії формування мови стилів із їх специфічними ознаками відбувалося
поступово. На сьогодні українська мова має цілісну систему стилів, засобів якої
вистачає для того, щоб будь-яка сфера суспільного й особистого життя була
забезпечена повною мірою й безперебійно функціонувала.
Розвинена система стилів у будь-якій мові, загалом як і стиль в інших
речах, притаманний людям – свідчить як багатство й розвиненість. Формування
стилістичного чуття окремої людини відбувається поступово: батьки вчать
сімейному спілкуванню (розмовно-побутовий стиль), школа – офіційному
(офіційно-діловий стиль), університет – спілкуванню науковому (науковий
стиль) тощо. Стиль, який притаманний людям в одязі або в мистецтві формується
також поступово, через певні критерії фігури, через приклад людей/творів, які
подобаються, а також через погляди суспільства на щось конкретне в цілому.
Щоб бути успішним у житті, кожен повинен володіти знаннями, вміннями
й навичками. Розвинене стилістичне чуття людини – свідчення багатства її
мовного запасу й гнучкості мислення, яке реалізується, зокрема, в умінні
користуватися мовою відповідно до життєвої ситуації, кожна людина, яка має
свій власний стиль завжди буде залишатись індивідуальною, а все що хоч якось
виділяється від іншого, безпосередньо привертає увагу оточуючих.
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ПРИНЦИПИ РОЗКРИТТЯ ХУДОЖНЬОГО МІФОЛОГІЗМУ В ЖАНРІ
ФЕНТЕЗІ: НЕОМІФОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Принципи конструювання художнього світу фентезі за допомогою
реалізації фольклорно-міфологічних образів і мотивів сформувалися в рамках
масової літератури, що має тенденцію до збереження ідейно-художніх систем
минулих епох. Популярність фентезі як в Україні, так і за кордоном також
пояснюється тим, що його історико-міфологічна основа увібрала в себе
величезний пласт європейської культурної традиції та її корені сягають глибоко
в світову літературу.
Головними джерелами літератури фентезі є фольклорно-казкові та
міфологічні сюжети народів світу. Перебуваючи в родинних стосунках з
героїчним епосом і народною казкою, фентезі зʼєднує в собі завуальовану
повчальність, епічність оповіді і вихідну трагічність, засновану на зумовленості
дій героя, його вірності своєму призначенню. Мотив боротьби героя в
безвихідній ситуації додає трагічності героїчному епосу народів Європи, а
фентезі, як вірно помітив В. Токарюк, «додає до нього ідею морального вибору»:
герої опиняються в складних ситуаціях, що вимагають не тільки здійснення
мужніх дій і героїчних вчинків, але, перш за все, жорсткого дотримання
моральних норм і законів, що не допускають поступок і компромісів. У світі
фентезі людина повинна залишатися самою собою і зберегти найкращі душевні
якості [6].
Безпосередній звʼязок з літературою фентезі мають середньовічні
лицарські романи: фентезі запозичив у них ідеальний світ, в якому головними
якостями були честь і мужність, а людина була вільнішою, ніж в наші дні, мала
нагоду подорожувати, і, спираючись тільки на свої сили, досягати своєї мети. Не
випадково фентезі зародився в умовах буржуазного суспільства як втілення «мрії
про особисту свободу від закону, економіки і моральних рамок суспільства» [1].
Всі характеристики жанру фентезі визначені наявністю клішірованних
елементів художньої форми, які включають в себе готовий контекст ідей, емоцій,
настроїв, відтворюють звичні естетичні шаблони, психологічні та ідеологічні
стереотипи, і використовують «канонічні» (Б. Томашевський) художні прийоми,
як правило, запозичені з класичної літературної традиції і «закріплені в якості
технічних зручностей»[7].
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Тісний зв'язок жанру фентезі з традицією світової культури визначив
багатоплановість структури творів фентезі. Особливості художнього світу
фентезі, що функціонують в рамках традиції масової літератури, ґрунтуються на
використанні фольклорно-казкових образів і мотивів, елементів міфу і
міфопоетичного емблематики.
Будь-яке словесне мистецтво сходить до міфу, а літературна історія
починається з комплексу «міф-ритуал», який, на думку Є. Мелетинского, є
початковим джерелом всієї духовної культури [5]. Міфологією багато в чому
визначається менталітет українського народу. Давні уявлення, часом нами не
впізнавані, пульсують у свідомості сучасної людини, а також в літературі і в
мистецтві. Дослідження К. Юнга, Є Мелетинского, М. Еліаде та ряду інших
вчених дозволяють сприймати міфологічні моделі і архетипи як присутні в
свідомості людини в знятому вигляді, а, отже, в значній мірі, що визначають і
сутність словесного мистецтва [8; 9; 10; 11].
На сучасному етапі розвитку літературного процесу звʼязок літератури з
міфом відбувається через архетипічні і символічні категорії і здійснюється за
кількома напрямками: за допомогою звернення письменника до відомим йому
фольклорно-міфологічних сюжетів або мотивами, а також за допомогою так
званої міфотворчості, коли «художник на основі міфу стародавнього, як би по
канві його, творить свій власний міф» [3, 4].
Важливість міфу, який став однією з головних культурних категорій
XX століття, реалізувалася в можливість відродження цілісного архаїчного
світовідчуття, що протистоїть аналітичним шляхах пізнання. На думку багатьох
вчених, «неоміфологічна культура з самого початку виявилася високо
інтеллектуалізованою, спрямованою на авторефлексію і самоопис», проте
міфологічна свідомість «є найменше інтелектуальна <...> свідомість» [4, С. 25].
Література фентезі враховує цю суперечність; реалізація принципів
художнього міфологизму в жанрі фентезі відбувається за допомогою
використання інтелектуального неоміфологізму як своєрідної діалогічної гри з
читачем. Звернення до міфологічних образів визначає наявність як явного, так і
прихованого фольклоризму [2, 35‒40]. Прикладом явного, «реєструючого»
фольклору (О. Горєлов) може служити включення А. Сапковським в текст різних
народних казок, що сприяє збагаченню художнього світу творів. Присутність
прихованого, «стилістичного» фольклору (О. Горєлов) сприяє виникненню
діалогу між читачем і письменником, що дозволяє наділити образи героїв
новими смислами завдяки неоміфологічному сприйняттю.
Використання міфологічних мотивів визначає характерні особливості
художнього світу фентезі, що представляє собою органічне поєднання
культурно-міфологічної основи і міфотворчого початку.
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ЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В
НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Сьогодні в умовах швидкісного посилення конкуренції все більше
приділяється увага якості трудових ресурсів, яка має прямий взаємозв’язок з
характером освітнього процесу. Однією з рис ефективного навчання є академічна
доброчесність, за якою можна оцінити рівень та стан засвоєного матеріалу.
Академічна доброчесність виступає запорукою успішного опанування
наданих знань та одночасно індикатором загального становища освітньої
діяльності як в межах окремого ЗВО, так і країни в цілому. Вказаний параметр
висвітлює повну «картину» володіння темою суб’єктами навчального процесу,
адже фактично стає фінальним результатом цілої низки етапів, які включають:

73

знайомство з темою, підбір літератури, аналіз інформації, синтез отриманої
інформації на основі її співставлення з вже наявною системою знань, окреслення
власних суджень, їх перевірка за допомогою критичного обґрунтування та
висловлення сформованої думки.
Крім того, академічна доброчесність слугує одиничним показником
культурного розвитку нації, критерієм його подальшого прогресу. Адже
принципу доброчесності при вираженні певної точки зору мають дотримуватись
абсолютно всі члени суспільного життя, незалежно від роду їх діяльності. Така
поведінка свідчить також про повагу громадян один до одного у зв’язку з
відсутністю спроб, презентувати чужий «продукт» розумової діяльності за
власний. Тому доцільним є застосування засобів заохочення та стимулювання
популяризації явища академічної доброчесності.
Мотивацію до дотримання доброчесності в академічній площині має
забезпечувати розуміння кожною особою, яка використовує інструмент усного
мовлення чи письмового викладу думки, вагомості ролі доброчесності в
розбудові цивілізаційного світу. Тобто задля викорінення плагіату керівні органи
держави в освітній політиці мають ставити акцент на важливості наукової
доброчесності, формуючи покоління більш свідомого суспільства. Суттєвим
нюансом є внесення в маси фундаментальних цінностей академічної
доброчесності, розроблених міжнародним центром сприяння підвищенню
впливу антиплагіату. До них відносяться такі категорії:
чесність, яка полягає у гідній поведінці з інформаційними благами;
довіра, яка забезпечує вільний обмін точками зори чи навіть ідеями;
справедливість, яка окреслює стандарти та відповідність їм в
академічному просторі;
повага, яка передбачає можливість висловлювання будь-яких думок
через вшанування їх різноманіття;
відповідальність, яка спирається на готовність отримати зворотній
зв'язок на власні дії;
мужність, яка полягає у цілеспрямованій діяльності поширення
академічної доброчесності у світі [1].
Впливовим заходом підвищення рівня академічної доброчесності з боку
держави є переформатування системи навчання на різних рівнях, зростання її
ефективності шляхом надання якісних основ освіти. Адже проблема поширення
плагіату особливо гостро постає саме з часів масовізації вищої освіти та
тотальної доступності інформації, які і є відправної точкою для розповсюдження
«хвороби» псевдонауковості та погіршення ситуації в сфері генерації власних
ідей, суджень, тверджень тощо [2]. Тому запровадження високоякісного
освітнього процесу є базовою умовою для вичерпання можливих проявів
академічної недоброчесності та становлення інтелектуального «здоров’я» нації.
Сучасним дієвим прийомом стимулювання росту академічної порядності
можна вважати інтеграцію в реальний інформаційний простір проектів,
направлених на висвітлення деталей викладу матеріалу. В Україні таким
проектом виступає програма сприяння академічній доброчесності SAIUP, яка
ініційована за співпраці МОН та Американських рад з міжнародної освіти.
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Комплекс орієнтований на чотирирічний період і передбачає реалізацію
просвітницької кампанії, реформування освітніх курсів, включення
міжнародного досвіду в систему навчання України, створення єдиного
нормативного реєстру інформаційних ресурсів. Проект має на меті формування
академічної культури високого рівня, яка полягатиме в справжньому навчанні та
проведенні науково-дослідної роботи [3].
Ще одним проектом на території України, який опосередковано впливає на
стан академічної доброчесності, є суспільна антипремія «Академічна
негідність», яка розпочала своє функціонування з 2016 р. як протест проти
безвідповідального ставлення членів науково-освітньої спільноти до наукової
роботи та бездіяльності влади на правопорушення в даний сфері. Щорічно акція
«відзначає» найбільш зухвалих та негідних представників наукових ступенів та
вчених звань у різноманітних номінаціях [2].
Отже, академічна доброчесність є запорукою успішного засвоєння
здобутих знань, критерієм оцінки тенденцій в наявних освітніх процесах та
навіть фундаментом для становлення інтелектуальної міцності нації. Академічна
порядність має опиратися на індивідуальну розумову діяльність, яка призводить
до утворення якісних «продуктів» в науково-освітній сфері. Важливою умовою
зростання рівня доброчесності є запровадження проектів з державною
підтримкою та міжнародним досвідом в академічний простір. Поширення
академічної доброчесності має прийняти форсований характер задля підтримки
процесу розбудови цивілізаційного світу.
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Процеси інтеграції та глобалізації, які відбуваються в всесвітньому
об'єднанні у всіх галузях людського функціонування, зворушили також систему
вищої освіти. Особливу увагу треба приділити активній міжнародній співпраці у
галузі освіти та науки нашої країни з іншими державами, котрі дозволяють
зробити один європейський простір – зону «Європейської вищої освіти».
В межах сучасної співпраці освіта стає більш об’єктивною, прозорою,
здатною до конкуренції, а позиція вітчизняних закладів вищої освіти є двоякою,
по-перше, забезпечення відповідним чином навчання для здобувачів вищої
освіти; по-друге, сприяння щодо повного вживання перспектив студентських
здібностей в освітньому процесі прогресивних країн, для забезпечення розквіту
українських університетів в недалекому майбутньому.
Отже, метою статті є дослідження нового становища академічної
мобільності в Україні, проблеми, котрі пов’язані з даним процесом.
Визначальний внесок у дослідження та вивчення сутності академічної
мобільності можна побачити у працях іноземних та вітчизняних науковців. До
них можна віднести: І. Ференц, С. Маргінсон, Б. Вахтеру, Дж. Найт, Г. Де Віту,
М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, Т. Жижко, Д. Свириденко та інші.
Міжнародну академічну мобільність розглядають як важливу складову
процесу інтеграції ВНЗ у міжнародний освітній простір та, як період навчання
студента в країні, громадянином якої він не є [1].
Нині, освіта є фундаментальною цінністю сьогоденної всесвітньої
культури. Її головне переконання – це створити систему, котра зможе
забезпечувати кожну людину шансами здобувати і поповнювати свої знання,
постійно удосконалюватися та самореалізуватися. Подібний розвиток для
особистості в системі освіти визначає, насамперед, рух, тобто мобільність.
Розвиток академічної мобільності здобувачів вищої освіти розкриває нові
перспективи для самої освіти.
Академічна мобільність – це один із найбільш результативних напрямів
розвитку перспектив освіти на персональному рівні. Студенти, які долучаються
до таких платформ, одержують доступ до якісних освітніх курсів, а після
повертаються в свою державу з новими знаннями.
Формування єдиного світового освітнього простору відбувається через
зближення підходів різних країн до організації освіти, а також через визнання
документів про освіту інших країн. Загальноєвропейський простір вищої освіти
(EHEA) та Загальноєвропейський дослідницький простір (ERA) утворюють
сучасне європейське суспільство знань. Спільний європейський освітній простір,
з одного боку, сприяє зростанню мобільності студентів та професорськовикладацького складу, а з іншого – академічна мобільність є необхідною умовою
формування самого спільного освітнього простору [2].
Шанс одержання саме наукового практики в закордонних освітніх
закладах зобов'язана аналізуватися студентами та аспірантами в якості мотивації
для участі в колективних платформах щодо подвійного диплому, в програмах
академічного обміну існує участь у тематичному стажуванні або літніх школах.
Тому, щоб ця ознака зіграла в перевагу університету, варто насамперед
побудувати роботу з потенціальними «мобільними» студентами подібним
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чином, щоб це в наступному підняло імідж університету в академічних
національних і інтернаціональних сферах.
Академічна мобільність є явищем динамічним, бо саме це – форма
інтернаціоналізації освіти, що сприяє інтеграції індивіда до міжнародної системи
освіти. Вона є:
•
важлива складова процесу інтеграції вищих навчальних закладів у
міжнародний освітній простір;
•
період навчання студента в країні, громадянином якої він не є;
•
виїзд певної кількості студентів для навчання за кордон;
•
важлива якісна особливість європейського простору, що передбачає
обмін людьми між вищими навчальними закладами та між державами;
•
це можливість обрання найкращих варіантів навчання для
підготовки сучасного фахівця.
У Болонському процесі відрізняють два види академічної мобільності:
•
«вертикальну»;
•
«горизонтальну» [2, с. 56].
Вертикальна мобільність розуміється як всеосяжне вчення студента на
ступінь в вищому навчальному закладі, горизонтальна - навчання там на
незначний період.
Зараз же, в європейській практиці мобільності, в якості офіціального
документа запроваджена «Угода про навчання» (ЕСТS Learning Agreement).
Задачами програм інтернаціональної академічної мобільності студентів є
міжнародна вища освіта, розвинена інтеграція людей різноманітних держав,
підняття рівня іноземної мови, отримання спеціальної практики. Умовами для її
розвитку з одного боку виступає всесвітній ринок освітніх сервісів, з
протилежного ‒ інститут мережевих взаємодіянь.
Сьогодні в основному увага приділяється здійсненню сумісних програм,
котрі допомагають модернізації академічних планів і технологій навчання щодо
підняття конкурентоспроможності та якості освітніх планів і сприяють
запровадженню загальних європейських принципів. Більш розповсюдженими
формами здійснення сумісних освітніх програм є:
1)
франчайзингові програми ‒ передача одним вищим закладом освіти
іншому права здійснення власної освітньої програми, але якщо зберігається
права контролювання доброякісної підготовки;
2)
акредитовані програми – підтвердження одним університетом
рівноцінності програми протилежного університету своєї освітньої програми з
потенціальною видачею диплома випускникам;
3)
програми подвійних і спільних дипломів ‒ узгодження академічних
планів і програм, способів навчання та оцінення знань студентів, обоюдне
признання результатів навчання в університетах-партнерах, видача сумісного
диплома.
Академічна мобільність повинна привернути увагу на те, щоб:
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•
студентська мобільність стала невіддільною складовою частиною
навчання і кожна зацікавлена людина мала шанс провести частину свого
навчання в закордонному університеті;
•
академічна мобільність була безпомилково спланована, здобувачі
вищої освіти насамперед розуміли навіщо вони долучаються до цієї програми і
котрий буде результат;
•
існували потрібні професійні програми підготовки студентів для
участі в подібних програмах академічної мобільності;
•
тощо.
Також можна сказати, що академічна мобільність стала рушійною силою
освіти. З розвитком глобалізаційних процесів в суспільстві, зацікавленість до
питання мобільності зміцнюється. Це стає причиною для розвитку платформ,
котрі будуть мотивувати студентів до вивчення різних мов, різноманітних
культур, тощо. Особливо, в сучаснім становищі інтернаціональна мобільність
студентів допомагає підняти ефективність системи вищої освіти загалом.
Таким чином, академічні обміни дозволено оглядати як спосіб розвитку та
поновлення освітніх планів вищого фахового навчання. Вони передбачають
доступ до освітніх досягнень головних держав світу та посилюють шанси на
професіональну реалізацію.
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USING OF SLANG IN ENGLISH POPULAR SCIENTIFIC LITERATURE
Using of slang is very popular nowadays. This is due to the fact that our life does
not stand still. Slang applies changes very quickly. Slang is very dynamic formation.
It is used in various areas of public life. This is an important part of the speech, which
helps to keep it «alive».
There is no clear definition of slang in modern languages. Slang is words,
phrases and idioms that are not included in the official program of learning English.
Usually the slang words are very expressive and ironic.
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Such scholars as E. Partridge, S. B. Flexner, V. A. Homiakov, T. A. Solovieva
and others were engaged in the problem of studying slang. Each of them explored the
term «slang» and its features. However slang is very dynamic and at this stage is still
insufficiently studied.
The study of modern English slang is of particular interest to professional
translators, teachers, and people interested in English. Slang is one of the sources of
replacement the vocabulary of the English literary language and one of the elements of
English culture.
In our article we have done the analysis of slang on the example of the book by
Е.Мсnab та К.Datton «How to win your everyday battles».
The authors used both a general and a special slang.
So in the introduction to the book, the authors use slangizms, which are related
to a common slang, widely understood by readers, for example:
‒
folks – друзі, колеги; guys – чоловіки; mate – друг; bloke – хлопець,
чоловік and others.
These expressions are very popular in English, and some of them are known
even to those who do not understand English, for example:
‒
cool – that means «супер» or «фантастика». In literary English it means
«прохолодний». The opposite is «Not cool».
‒
dunno – я не знаю; loser – невдаха; geek – заучка.
During the research, we have identified some special groups of slang, which are
used in the book, such as: slang expressions from the business sphere, from sport origin
and historical origin.
For example, expressions from the business sphere:
‒
sales pitch – переконати когось у чомусь.
From sport origin:
‒
spot on ‒ means абсолютно правильно, «в точку».
Historical origin:
nail it – робити щось акуратно, найкраще.
We have made an analysis on the basis of the considered groups of slang
expressions. It showed that the largest group in the book is the «common slang», which
is best understood by readers (53,2 %). Special slang occupies 46,8 %, but it can be
divided into four subgroups - sport, business, army and computer.
We have explored the basic functions of slang vocabulary that is used in the
book. The authors use slang which performs communicative, emotive, expressive,
regulatory and nominative functions.
There are slang words that carry:
1. Nominative function, for example:
‒ hook on email – підсісти на електронну пошту, inbox – папка для
електронної пошти.
2. Regulatory function, for example:
– get a grip on your email – візьми під контроль свою електронну пошту.
2. Emotional function, for example:
‒ piss off now –ідіть геть звідси. «Bloody hell!», «Crap!», «Cool!»
4. Communicative function, for example:
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‒ dunno – я не знаю, hang on – зачекай хвилинку.
We have studied the basic functions of the slang vocabulary used in the book by
Е. Мcnab and К .Даtton «How to win your everyday battles».
We understood that slang plays an important role in English popular science
literature. Slang expressions bring authors and readers closer together.
The subject of studying slang has many prospects for further study and a detailed
description. Despite of the popularity of the theme of slang, today we can’t say that
slang is fully explored and investigated. We believe that slang is important in modern
language. Therefore, we would like to continue to learn slang, to examine it in details
and study its usage in speech and its impact on the society, modern language and
literature.
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КОМУНІКАТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Зміни, що відбуваються в суспільстві вимагають активного нарощування
кількісних та якісних вимірів сфери послуг. На цю галузь припадає дедалі більша
частина ресурсів суспільства, а її продукція відіграє все більшу роль у
задоволенні запитів населення в послугах.
Розвиток професійної культури в сучасному суспільстві супроводжується
підвищенням уваги до комунікативної культури фахівців різного профілю,
належний рівень якої забезпечує соціально прийнятну поведінку під час
міжособистісної взаємодії у будь-яких видах професійної діяльності. Професійна
культура працівника сфери обслуговування передбачає наявність у нього
здатності до моральної творчості, володіння професійними знаннями, вміннями
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й навичками, серед яких значне місце належить культурі спілкування,
адекватному донесенню інформації, рефлексії власної професійної діяльності
тощо.
Зауважимо, що у країнах із розвинутими освітніми системами становлення
та розвиток професійної культури фахівця сфери обслуговування пов’язують
передусім із формуванням комунікативної культури, яка відображає не лише
досконале володіння мовою на вербальному й невербальному рівнях, а й
здатність спілкуватися, дотримуючись певних морально-етичних норм з
урахуванням психологічних особливостей співрозмовника. У багатьох
економічно
розвинених
країнах
її
вважають
головною
умовою
працевлаштування та кар’єрного зростання у сфері бізнесу, на ринку послуг, у
промисловості, управлінні, освіті. З огляду на це комунікативно-психологічну
культуру спілкування доцільно розглядати як одну з головних компонент
професійної культури фахівців сфери обслуговування [1].
На думку Руденко Л. «спілкування, як важлива форма людського буття,
життєдіяльності людей, спосіб їх об’єднання, є системотвірним чинником
комунікативної культури фахівців сфери обслуговування, яка визначається
свідомим і розумним ставленням до використання всіх його особливостей,
функцій та видів у професійній діяльності» [4, с. 62]. Вчені вважають
пріоритетним компонентом професійного спілкування мотиваційний, в основі
якого лежить потреба переживати радість від спілкування, уміння сприймати й
передавати інформацію, отримувати зворотний зв’язок, прагнення до
ідентифікації, емпатії та рефлексії в процесі спілкування тощо.
Цікавою є думка Н.Д. Долгополової, яка розглядає культуру професійного
спілкування співвідносно зі специфікою діяльності, а її складові – як необхідні
для повноцінного ділового спілкування комунікативні уміння» [2]. Ці вміння
вчений поділяє на: орієнтувальні (оцінка ситуації, вибір комунікативної моделі
поведінки тощо), інформаційно-аналітичні (уміння отримувати і передавати
інформацію), прогностичні (проектування різних видів діяльності, моделювання
системи комунікації), полемічні (вербальні, невербальні, електронні,
телекомунікаційні засоби зв’язку), візуально-презентативні (створення іміджу,
поєднання природних і набутих рис характеру), креативні (прийняття рішень у
нестандартних ситуаціях), рефлексивні (оцінка, самооцінка, самоаналіз,
саморозвиток тощо).
Комунікативна культура майбутнього фахівця сфери обслуговування
тлумачиться виступає складовою професійної культури і водночас як
особистісне утворення, що концентрує мистецтво мовлення і слухання,
об’єктивне сприйняття матеріалу і правильного його розуміння, сприяє побудові
гуманних взаємостосунків і досягненню ефективної взаємодії на основі спільних
інтересів [3]. Вивчення проблеми структурування комунікативної культури в
психолого-педагогічній літературі свідчить про те, що на сьогодні структура
комунікативної культури фахівців є надзвичайно складним інтегральним
динамічним утворенням, яке включає світоглядний (гуманістичний,
загальнокультурний,
естетико-етичний),
особистісний
(пізнавальний,
мотиваційний,
рефлексивний,
емоційно-вольовий),
психологічний
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(індивідуальні особливості, специфіка мислення, сприймання, комунікативна
установка), технологічний (комунікативні знання, уміння, навички), власне
професійний (професійна комунікативна компетентність) аспекти.
Опанування фахівцем сфери обслуговування технологій комунікативного
забезпечення професійної діяльності не лише сприятиме особистісно
професійному вдосконаленню, а й підвищить професійну культуру фахівця
сфери обслуговування, що відповідно вплине на якість надання послуг.
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Розбудова нового українського суспільства висуває певні вимоги перед
фахівцями усіх спеціальностей: виявляти свою активність, самостійність,
творчість у процесі професійної діяльності, аби бути на перших позиціях у своїй
галузі, відповідати вимогам ринку праці. Особливої уваги потребує й посилення
активності особистості у процесі професійної підготовки. Під час навчання в
університеті молода особистість змінюється, піднімаючись на вищий рівень, що
призводить до змін у мотиваційній сфері. Головним наслідком цього є
формування професійної спрямованості як основного особистісного
новоутворення у юнацькому віці. [1]
За допомогою анкети, що була розміщена на сервісі «Survio» [2], було
проведено опитування серед 60-ти студентів, яким було поставлено питання
щодо мотивації під час навчання, конкуренції у групі та виконання домашнього
завдання. Перше питання дає змогу визначити, що саме студентів мотивує до
навчання. Респондентам потрібно було обрати одну із запропонованих
відповідей або надати свою у графі «інше». Отримано такі результати: стипендія
– 18 опитуваних; схвалення батьків – 2; інтерес – 27; немає мотивації – 11; інше
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– 2. Отже, найбільше студентів мотивує саме інтерес до навчання – 45 % всіх
опитаних, а найменше – схвалення батьків (3,33 %). Що стосується графи
«інше», то тільки 1 людина написала, що її мотивує отримання диплому, а іншу
– отримання знань.
Друге питання стосувалося наявності конкуренції в групі через оцінки.
Результати були наступними: так – 22 опитуваних; ні – 26; залежно від предмету
– 12. Відповідно, майже в усіх групах є конкуренція через оцінки, але чому саме,
нам допоможе з’ясувати наступне питання «Якщо є конкуренція, то через що
саме?». Студенти, які брали участь в опитуванні відповіли наступним чином:
хтось хоче бути лідером – 16 осіб; через отримання стипендії – 22; право
вважатись кращим – 22. Тобто, в основному конкуренція в академічних групах є
через стипендію, тому що тільки 45% здобувачів вищої освіти [3], що навчаються
на бюджетній основі можуть отримувати стипендію та майже 37 % хочуть мати
право вважатись кращим за своїх одногрупників.
Наступним запитанням було «Чи допомагаєте ви своїм одногрупникам
виконувати домашні завдання?». На це питання 58,3 % респондентів відповіли,
що вони допомагають та надають приклад свого рішення; 21,67 % – так,
допомагають, але без надання готової відповіді і 20 % опитуваних взагалі не
допомагають своїм одногрупникам.
П’яте питання стосувалось самостійності виконання студентами
домашнього завдання. Завдяки отриманим результатам можемо зробити
висновок, що найбільша кількість студентів (58,33 %) не роблять самостійно
домашні завдання, а використовують інтернет, 14 осіб виконують завдання разом
з іншими одногрупниками, тобто обмінюються думками та рішеннями, 15 % або
9 студентів самостійно все роблять, без використання додаткових джерел та є ті,
хто взагалі не виконує домашні завдання – 3,33 % або 2-є опитуваних серед 60ти студентів. Такі результати засвідчують рівень усвідомленого підходу до
навчання і бажання займатися саморозвитком.
Завдяки наступному питанню можна виявити, скільки часу здобувачі
вищої освіти витрачають на підготовку до занять. Отже, в загальній кількості
29 осіб готуються до занять 1-2 години, 25 осіб – 2-4 години, а 6 – взагалі не
готуються до занять. Як бачимо, студенти не надто багато часу витрачають на
підготовку до занять.
Останнім питанням у нашому опитуванні було конкретизовано «Чи
використовуєте ви додаткові джерела інформації, щоб підготуватись до
практичного заняття або семінару?». Результати є наступними: так,
використовую інтернет-сторінки – 44 особи; так, використовую додаткову
літературу, тобто статті чи посібники – 6; ні, користуюсь лекцією, що була
надана викладачем – 8; не використовує взагалі нічого тобто не готуюсь – 2.
Взагалі, більша кількість опитуваних студентів використовують інтернетсторінки, тому що у ХХІ сторіччі вся інформація знаходиться саме там, але є такі
випадки, коли інформація може бути не перевірена та недостовірна. 10 % серед
студентів читають статті на подібну тематику, методичні рекомендації інших
викладачів або книжки відомих людей, які багато часу свого життя присвятили
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вивченню відповідного предмету чи проблеми і на основі прочитаного
виконують підготовку.
Зробивши таке дослідження, можна дійти висновку, що більша частина
здобувачів освіти готуються до занять, допомагають своїм одногрупникам у
підготовці, мотивовані інтересом до обраного фаху та витрачають пару годин на
підготовку до занять в університеті. Дійсно, кожен студент має різне ставлення
до навчального процесу: хтось кожен день відвідує пари, готується, задає
питання викладачам, якщо щось не зрозуміло, бере участь у науковій діяльності
та житті університету, але, на жаль, є і ті, хто дуже рідко з’являється в
університеті та взагалі нічого не робить. Кожен вирішує свою долю сам для себе.
Звісно, що приблизні 60% відсотки не можна вважати високим показником
свідомого ставлення студентів до процесу навчання, а лише середнім, однак і
кількість студентів, яким байдуже навчання досить мала.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ENGLISH AND UKRAINIAN
PROVERBS AND SAYINGS
Proverbs go back to ancient times. Many of them appeared even when there was
no writing. The proverb is the collective mind of the people. I. Franko in his work
«Galician-Russian Folk Tales» said: «The people highly respect the deep, concise, wise
idea that its long time hides a proverb: the Eastern peoples call the proverb «the colors
of the language, strung with pearls» the English, French and Italians call it the «fruits
of experience».
But different nations have their own wisdom. Studying English at the technical
school, we are simultaneously introduced to the culture of England and Englishspeaking countries, the nature of the people, their mentality. The nature of the people
and the peculiarities of their language influence each other. Ukrainian people are
friendly, hardworking, patient, hospitable, ready to help one another, patriotic and fun.
The British are rational, hard-working, freedom-loving, independent and restrained.
Analyzing the meaning of proverbs and sayings in both Ukrainian and English,
we can determine that proverbs have many common features in the philosophical
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understanding of human life, in the moral orientations and assessments of such
different peoples.
Proverbs and sayings are one of the oldest genres of oral folk art. For many
centuries, constant expressions not only reflect the various objects of human activity,
but also give an appreciation, living with the anxieties and pains of the people. Various
aspects of human life are reproduced in proverbs and sayings: life, needs and habits,
relation to nature. Learning a foreign language involves not only learning a certain
number of words, mastering the skills of writing, reading, grammar, but also learning
cultural features, the traditions of the country in which we are learning. A deeper
knowledge of cultural customs, the language of which is being learned, enriches one's
own culture, as something qualitatively new is introduced. The use of adverbs and
sayings expands the knowledge of the language, increases vocabulary, helps to master
lexical, grammatical and phonetic features, facilitates faster mastering of a foreign
language. Through the search for appropriate proverbs and sayings in the Ukrainian
language the ability of critical-analytical understanding is formed. It is manifested in
the ability to understand the semantic load of expression. Let’s look through some
examples of proverbs:
• When in Rome, do as the Romans – серед вовків жити — по-вовчому вити.
• Don’t judge a book by its cover – зустрічають по одягу, проводжають по
розуму.
• Strike while the iron is hot – всьому свій час.
In English, some proverbs respond Ukrainian ones, as if they were simply
translated.
«A cat with nine lives», if it is translated literally, then it turns out that «кішка з
девʼятьма життями», and if from Ukrainian it means «живучий, як кішка».
• A man is known by the company he keeps ‒ «людина пізнається по її
оточенні», and from Ukrainian «скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти».
Social inequality between people, the distribution of the rich and the poor, stirred
controversy in society. This has been reflected in whole cycles of proverbs about the
peopleʼs struggle for independence, freedom, and injustice:
•
A great fortune is a great siavery ‒ великі статки ‒ велике рабство;
більше грошей ‒ більше клопоту.
• A beggar can never be bankrupt ‒ бідняк ніколи не збанкротує; голої вівці
не стрижуть.
• Beggar be the head of a dog, than the tail of a lion ‒ краще бути головою
собаки, ніж хвостом лева. Краще бути першим на селі, ніж останнім у місті.
Proverbs about relationships in the family summarized the peopleʼs view of the
meaning of the family, the responsibilities of each member, conveyed all stages of its
functioning:
• A good Jack makes a good Jill ‒ у хорошого Джека і Джіл хороша; гарний
їхав ‒ гарну на віз узяв; у гарного чоловіка і дружина гарна.
• As the tree, so the fruit ‒ яке дерево, такий і плід; яблуко від яблуні
недалеко падає.
• The black crow thinks her own birds white ‒ чорної вороні свої пташенята
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здаються білими; будь-якій матері своє дитя миле.
In terms of translation, proverbs and sayings are divided into three groups:
1. Proverbs that are completely the same as the proverbs of the language of
translation, both in content and form:
‒ It is never too late to learn ‒ вчитись ніколи не пізно.
‒ A friend in need is a friend indeed ‒ друзі пізнаються в біді.
‒ Money canʼt buy happiness ‒ за гроші щастя не купиш.
2. Proverbs, that match in content but do not match the image underlying them:
‒ Like water off the duckʼs back ‒ як з гуски вода.
‒ To kill two birds with one stone ‒ одним пострілом двох зайців убити.
‒ A drop in the bucket ‒ краплина камінь точе.
3. Proverbs that have no matching in the language of translation. They are
translated either in a descriptive way or by a proverb created by a translator:
‒
Judge not of men and things at first singht ‒ не суди про людей і про речі
з першого погляду.
‒
Who chatters with you, will chatter of you ‒ той, хто плете плітки з
вами, буде плести і про вас.
‒
Times change and we change with them ‒ часи змінюються і ми
змінюємося разом з ними.
Knowledge of English and Ukrainian proverbs and sayings enriches the
vocabulary, helps to master the figurative language, develops memory, acquaints with
folk wisdom. There are so many proverbs in English and Ukrainian that you can use in
your speech to sound more natural. After all, the proverb conveys the worldview of the
people, their understanding of emotions and interpretation of various events and
concepts. They help them to immerse themselves in the mental world of the native
speaker and see him in all their daily manifestations, then «pull up stakes» and return
to their native environment because «east or west, home is best».
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНОПРАВОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ
На практиці до публічно-правових спорів відносять оскарження владних
рішень, дій чи бездіяльності публічно-адміністративних інституцій фізичними
чи юридичними особами, які в такий спосіб захищають свій права. Адже статтею
17 КАСУ визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на
публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом
владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових
актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності [1].
Метою сучасного реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів є практична реалізація принципів верховенства права і
забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ
незалежним та неупередженим судом. В Україні спеціалізовані адміністративні
суди створено після набрання чинності Кодексом адміністративного
судочинства України від 06.07.2005 р. (набрав чинності з 1 вересня 2005 р.). До
цього часу відповідно до Цивільного процесуального кодексу України справи,
які виникають із адміністративно-правових відносин, розглядалися загальними
судами, тобто районними (міськими, міськрайонними) судами, в порядку
провадження у справах, що виникають з адміністративних правовідносин,
відповідно до Цивільного процесуального кодексу України (Української РСР)
від 18 липня 1963 р.
Загальним завданням адміністративного судочинства є захист прав та
свобод громадян від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Однак
поряд із здійсненням адміністративної юстиції на адміністративні суди
покладено ряд додаткових завдань. Зокрема, п. 3 ч. 1 ст. 17 КАСУ відніс до
судової адміністративної юрисдикції спори між суб’єктами владних
повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції. На жаль, ні теорія
матеріального адміністративного права, ані наука конституційного права не
запропонували цілісного вчення про спори між органами влади.
Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
У ст. 2 КАСУ вказано, що завданням адміністративного судочинства є
справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері
публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку
суб’єктів владних повноважень [1].
Але специфіка розгляду цих справ вимагає створення нових організаційноправових форм і наявності особливої суддівської кваліфікації у цій сфері.
Існування спеціалізованих судів має забезпечити здійснення правосуддя з
врахуванням особливостей завдань кожного виду судочинства на більш

87

високому професійному рівні. Кваліфікаційна ознака у справах вказує на поділ
їх за напрямом розгляду, а саме:
цивільні справи – такі справи, які в основі мають приватноправовий
характер за участю фізичної особи;
господарські справи – такі справи, передумовою до яких є
приватноправові спорі між суб’єктами господарювання, справи про банкрутство
суб’єктів господарювання, корпоративні спори суб’єктів тощо;
кримінальні справи – такі справи, основою яких є кримінальні
правопорушення;
адміністративні справи – це публічно-правові спори з органами
публічної влади.
Для повноцінного запровадження в Україні такої форми судового захисту,
як адміністративна юстиція, необхідним є створення належної правової бази.
Нагальним на сьогодні є формування законодавчої бази для введення
адміністративної юстиції в Україні. В даний час слід підкреслити невідповідність
самого підходу до правового регулювання судового захисту прав людини і
громадянина в Україні. Цивільний процесуальний кодекс України кодифікує
процесуальні норми приватного права, в той час, коли адміністративне право ‒
це галузь публічного права. У зв’язку з цим фахівці наголошують на
прийнятті Адміністративного процесуального кодексу України [2].
Основними етапами, які передували розвитку адміністративної юстиції у
контексті функціонально-правового забезпечення передумов для застосування
публічно-правових спорів як способу встановлення та реалізації повноважень
органів публічної влади є наступні:
реформа системи судів відповідно до Конституції України, в тому
числі системи адміністративних судів;
правове забезпечення правосуддя у сфері адміністративно-правових
відносин;
організаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення
діяльності адміністративних судів тощо.
Держава та інші соціально-публічні утворення мають цивільну
правосуб’єктність, яка синтезує їх цивільну правоздатність та цивільну
дієздатність. Разом з тим, правосуб’єктність суб’єктів публічного права, нерідко
має прояви, невластиві правоздатності фізичних і юридичних осіб. Так
особливості цивільної правоздатності держави пов’язані з тим, що вона є також
головним суб’єктом публічного права, носієм публічної влади. Вона сама
регулює різні, у тому числі й цивільні, відносини, встановлюючи
загальнообов’язкові правила поведінки суб’єктів та порядок розгляду суперечок
за їх участю. При цьому вона сама визначає і власну цивільну правосуб’єктність,
її зміст і межі. Разом з тим, беручи участь у цивільних відносинах, держава має
дотримуватися нею ж встановлених правил. Вона не має права використовувати
свої владні повноваження для довільної зміни цивільно-правових норм у своїх
інтересах або нав’язувати свою волю контрагентам у конкретних цивільних
відносинах.
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Як суб’єкти цивільного права, держава та інші соціально-публічні
утворення мають такий самий правовий статус, що й інші учасники цивільних
правовідносин, і так само відповідають за порушення або невиконання своїх
зобов’язань, як і інші суб’єкти цивільного права. Тобто, вони діють у цивільних
відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. Дієздатність
держави реалізується через органи публічної влади. Отже, сутнісною ознакою
публічно-правових спорів, яка впливає на природу формування та реалізації
повноважень органів публічної влади є наявність владної ознаки суб’єкта
владних повноважень.
На сьогодні експерти вказують на те, що Закон України «Про звернення
громадян» та норми окремих положень Цивільного процесуального кодексу
України є недостатніми щодо ефективного здійснення адміністративноправового захисту прав громадян. Окрім цього, не розроблені методичноправове забезпечення у сфері вирішення спорів, що виникають у галузі
державного управління, зокрема щодо кваліфікаційних питань розгляду
адміністративними судами, щодо цілісного теоретичного бачення суті таких
спорів, їх видів та способів вирішення, щодо обсягу права суб’єкта владних
повноважень звернутись із адміністративним позовом.
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ
Щороку заклади вищої освіти випускають тисячі кваліфікованих
працівників, більшість з яких одразу хочуть знайти високооплачувану роботу за
фахом. Здійснити це вдається не кожному випускнику через сукупність певних
факторів: це і невелика кількість місць, і завищена планка вимог у роботодавців,
адже більшість прагнуть мати працівника з досвідом роботи від 2 років,
недостатня кваліфікація молодих кадрів та низький попит на ту чи іншу
професію. За даними УКРІНФОРМ у 2019 році 44 % випускників працюють не

89

за фахом, 29 % мають професію, яка лише частково пов’язана з їх фахом, й лише
36 % працюють за власною спеціальністю [90].
З кожним роком відсоток людей, які працюють за фахом зменшується:
адже ще в травні 2018 року цей відсоток становив 42 % [0], а вже в 2019 році він
зменшився на 6 %.
Метою даного дослідження є з’ясування ставлення студентів до обраної
професії до і після вступу у ЗВО. Дослідження проведено за допомогою
анкетування, в якому брали участь більш ніж 60 студентів.
В анкеті було представлено 6 питань, відповіді на які уможливлять
з’ясування свідомого вибору обраної професії і взаємозвʼязок із майбутнім
працевлаштуванням.
На перше питання «Чи задоволені Ви фахом, який обрали при вступі?»
отримано наступні результати: 61,7 % респондентів частково влаштовує їх
професія, 21,7 % повністю незадоволені фахом, який обрали й хочуть його
змінити, й лише 16,7 % студентів задоволені власною професією. Цей показник
напряму впливає на те, що більшість людей працюють не за фахом. Більшість
студентів розчаровуються в обраній ними спеціальності через те, що вона не
відповідає їх очікуванням, уявленням про власну професію.
На питання «Що Вас спонукало при виборі фаху до вступу в університет?»
більшість студентів, а саме, 58,3 % керувалися власною думкою, 28,3 %
спиралися на пораду батьків, й 8,3 % респондентів обирали фах прислухаючись
до порад друзів. Як ми бачимо для більшості студентів при виборі майбутньої
професії на першому плані все ж стоять власні думки та відчуття.
Щодо впевненості в тому, чи можливо одразу після закінчення навчання
знайти роботу за фахом, думки студентів розділилися майже порівну: 36,7 %
студентів вважають, що їх спеціальність досить затребувана і знайти роботу за
фахом їм буде легко, 36,7 % респондентів важко відповісти на це питання та
26,7 % впевнені в тому, що влаштуватись за фахом буде дуже складно. І їх думки
цілком виправдані, адже зараз більшість роботодавців вимагають від майбутніх
працівників наявність стажу. Наявність диплому про вищу освіту та відмінні
оцінки не гарантують, що одразу, вийшовши за стіни університету, роботодавці
вишикуються в чергу за майбутнім працівником. Можливо, саме це і спонукає
студентів не прагнути отримувати кращі оцінки, а отримувати мінімальні.
Хоча багато студентів не впевнені у знаходженні роботи за фахом, все ж
таки, більш ніж половина опитуваних (55 %) сподівається працювати за
спеціальністю, 25 % планують працювати в іншій сфері діяльності й 20 %
студентів ще не визначились з майбутнім місцем роботи. Це знову ж таки
пов’язано з високими вимогами роботодавців та складністю влаштуватись на
роботу за власною спеціальністю.
Стосовно ставлення студентів до обраної професії було отримано наступні
результати. У 70 % опитуваних ставлення до їх спеціальності не змінилися,
тобто, при вступі до університету такі абітурієнти вже мали уявлення про
обраний фах та їх думки щодо вибору спеціальності були зважені та обмірковані.
У 26,7 % студентів ставлення змінилося на гірше. Переважно це відбувається,
коли абітурієнт обирає спеціальність лише за наявності бюджетного місця або ж
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його очікування щодо обраної професії не виправдалися. І лише у 3,3 %
респондентів відношення до спеціальності змінилося на краще.
Найбільш значимим в майбутній професії для студентів є можливий
кар’єрний ріст, цей варіант відповіді обрали 53,3 % опитаних. На другому місці
стоїть висока заробітна плата з 26,7 %, далі йде престижність самої професії з
15 % та 5 % займають інші причини (рис. 1).

Що для Вас є найбільш
значимим в обраній Вами
професії?
5% 15,00%

26,70%
53,30%

Престижність
професії
Висока зарплатня
Можливий
кар'єрний ріст
Інше

Рисунок 1. – Результати відповідей респондентів на питання 6.
Таким чином, тільки невелика частина студентів, які брали участь в
опитуванні, ставиться до свого навчання за фахом відповідально і свідомо,
приблизно стільки ж помиляється з вибором спеціальності або університету,
більше половини опитаних лише частково влаштовує їх майбутня професія. Такі
результати свідчать про низький рівень розуміння суті професії, а значить і
низький рівень профорієнтаційної робити з учнями старших класів.
Для того, щоб суспільство стрімко розвивалося необхідні
висококваліфіковані фахівці, якими можуть бути студенти з позитивною
професійною спрямованістю. Тому за необхідне можна вважати розробку певних
методів, які допоможуть формуванню позитивного ставлення у студентів до
обраної ними спеціальності, чіткого розуміння практичного застосування
набутих знань у професійній діяльності.
Багато молоді задля отримання бажаної професії, досягнення успіху та
самореалізації прагнуть отримати вищу освіту, однак, як показало наше
опитування, не завжди наявність диплому за певним фахом стає гарантом
майбутньої професійної діяльністю сучасних студентів.
Література:
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українознавства та соціально-правових дисциплін
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
МОДЕРНА КОНЦЕПЦІЯ ЕВДЕМОНІЗМУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ
Сучасні соціальні зміни характеризуються буремністю, плинністю подій та
фактів, загостренням певних питань і сутність існування людини, взагалі, та її
місце таль тут і зараз, зокрема, тісно пов’язуються з питанням щастя: особистого,
людського, індивідуального – як константи, яка могла б стати метою, основою
існування, не враховуючи ніякі карколомні зміни.
Щастя визначається як «категорія моральної свідомості, що позначає стан
повного і тривалого вдоволення від життя загалом» [1, с. 729]. Тобто в самому
визначенні закладається безособова цінність щастя для людини, як спосіб
досягнення комплексного задоволення як такого. Звичайно, що способи
досягнення щастя, розуміння його аспектів можуть бути різними для різних
людей. Щастя може розумітись як об’єктивне – щось загально-значуще для всіх,
соціальний (або моральний, або етичний тощо) ідеал, або як суб’єктивний
фактор – кожна людина може його трактувати по-своєму. Водночас, релятивізм
вектору щастя може полягати в тому, що на одну й ту саму ситуацію кожна особа
реагує у свій спосіб. Один і той самий момент може викликати в однієї людини
радість, а в іншої смуток. Тому, можна припустити, що щастя є контрольованим
самою людиною, та продукується нею самою. Набір поведінкових актів
формується на підставі певних особистісних установок, що дають змогу
продукувати ідею «щасливості» та здійснювати конкретні дії відповідно з нею.
Отже, якщо людина не вбачає щастя в своєму існуванні, це означає, що вона не
формує його складові в середині себе самої.
Для декого щастя не є таким, що можна досягнути, бо людська воля завжди
вбачає невідповідність, недовершеність зі своїми власними очікуваннями. Але, в
той самий час, з’являються люди, які не дивлячись на всі життєві негаразди
вказують – я є щасливою людиною. Та впевнено перераховують «складники»
свого особистого щастя. Хоча об’єктивна сторона життя такої особистості може
включати хвороби, нестатки та інші фактори, що в більшості випадків не
відповідають розумінню щастя як такого. Тому, щастя може втілювати принципи
дуальності – об’єктивні та суб’єктивні сенси його трактування. Іншими словами,
особа сама робить власний вибір, приймаючи рішення бути щасливою.
Цінність та теоретичне тлумачення щастя з’явилося ще в Античні часи. В
той період щастя втілювало в собі ідею поєднання гармонії, краси та шляхетності
особистості. В античних текстах під щастям розуміли «вищий стан радості,
задоволення сильного бажання, досягнення омріяного» [2, с. 308]. В той самий
час виникло дуже багато трактувань розуміння щастя, хоч виділялись загальні
риси, все одно під щастям кожен дослідник розумів щось своє, власне,
специфічне.
Отже, щастя хоч і почалось вивчатись досить рано, на даний момент не є
достатньо вивченим та дослідженим з точки зору єдності та одноманітності. З
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плином часу виник евдемонізм – «філолофсько-етичний напрямок, теорія
моралі, в основі якої лежить поняття щастя, а вихідним принципом виступає
прагнення до щастя» [3, с. 16]. Це розуміння щастя як певного (морального)
ідеалу, орієнтація на щастя як аксіологічну складову екзистенційних пошуків
людини.
Сучасні зміни, трансформація майже всіх сфер життя суспільства не
обходить і щастя, для багатьох людей саме воно стає або чи не єдиним сенсом
власного існування, або недосяжною величиною. Та для більшості все ж таки,
питання щастя лежить лише в способі досягнення поставленої мети.
Література:
1. Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарук. Київ:
«Абрис», 2002. 744 с.
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2014. Т. 17. № 3. С 308‒313.
3. Словник-довідник для підготовки до практичних занять та самостійної
роботи з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів денної, заочної та
дистанційної форм навчання усіх напрямів підготовки) / уклад. Н. В. Козирєва.
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Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗМІН УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
Актуальність. Національна рамка кваліфікацій імплементована в новий
закон України «Про освіту» [0], що засвідчило перехід системи освіти на
компетентністний підхід. Також нововведенням відзначається Український
правопис [0]. Його нова редакція вдосконалює українську мову як запоруку
міцної ідентичності нації та основу етнокультурної цінності.
Положення правопису посилюють суттєву ознаку цілісності нації.
Функціонування і розвиток української мови має відбиватися у правописі, який
її кодифікує в соціолінгвістичному контексті.
Виклад результатів дослідження. Зміни до нової редакції Українського
правопису мають різний характер: є констатуючі положення, а є варіантні.
Наприклад, без варіантів проект змінюється на проєкт, проєкція ((так само як
ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-), плеєр
(play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк та ін. Разом пишуться слова з першим
іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер:
антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр,
експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, обер-
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прокурор, оберлейтенáнт, але контр-адмірал. Змінилось написання нарізно без
дефіса слів зі складовою «пів»: пів хвилини, пів яблука, пів Києва, але півострів,
півзахисник, півмісяць, ці слова пишемо одним словом як цілісне поняття.
Тепер назви сайтів та інших інтернет-сервісів пишемо тільки українською,
з обов’язковим відмінюванням: твітер, ґуґл; мережа «Фейсбук», енциклопедія
«Вікіпедія»; фейсбука, ютуба, імейла (із закінченням -а, -я в родовому відмінку
однини) [0].
Найбільшу дискусію, зокрема серед освітян, викликали зміни в написанні
широковживаних слів, які стали варіантними: аудієнція і авдієнція,
лауреат і лавреат, аудиторія і авдиторія (походять із давньогрецької й
латинської мов); кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, пауза і павна.
Для визначення сприйняття змін в Українському правописі проведено
опитування серед правників, у якому взяли участь 62 особи (30 % чоловіки).
Питання стосувалися мовної компетентності та складностей щодо
сприйняття новел правопису. Сортування відповідей відбувалося за віком і
статтю. Щодо важливості для правника в його професійній діяльності мовної
компетентності з української мови було відзначено, що більшість опитаних
відповіла ствердно, і зростання відбувалося відповідно до віку, особи віком
старші 50 років оцінили важливість мовної компетентності майже у 80 %. Тим
часом щодо іноземної мови протилежна тенденція: чим старші респонденти, тим
усе менше для них важливість знання іноземної мови, майже 70 % осіб віком
старше 50 років визнали для юриста в його професійній діяльності мовну
компетентність з іноземної мови неважливою. Мовна компетентність є вагомою
складовою загальної компетентності правників [0].
Щодо ставлення до запровадження нової редакції Українського правопису,
то рівень позитивних відповідей становив не більше 43% за віковими групами,
здебільшого юристи до цього поставилися нейтрально, але несподівано
відзначили, що він посилить їхню мовну компетентність: майже 90% ствердних
відповідей у групі старше 50 років. Але більшість опитаних у всіх вікових групах
відзначила, що новели правопису сприймаються важко.
Забезпечення компетентністного підходу щодо мовної підготовки є рисою
інноваційної освіти, що має відбуватися через виконання конкретних завдань із
змін в організації навчального процесу [0].
Висновок. Фахівці з права позитивно сприймають вимоги освітнього
законодавства, нової редакції Українського правопису та вважають, що вони
повинні вдосконалюватися відповідно до вимог розвитку суспільства, також
потрібно більше уваги приділяти мовній та комунікаційній складовій
формування компетентностей, що зміцнює фахову підготовку будь-якого
спеціаліста на необхідному для ринку праці кваліфікаційному рівні.
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ВИТОКИ ТА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ НАРОДНОЇ ЛЕГЕНДИ ПРО
ФАУСТА У НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
З глибини століть до нас прийшли перекази про людину, яка за допомогою
сатани-ангела, скинутого в пекло через гординю й бажання зрівнятися у
могутності з Творцем – також вирішила кинути виклик Богу, опанувавши
таємниці світу і власної долі. Ця людина не пошкодувала заради цього навіть
своєї безсмертної душі, обіцяної господарю пекла на сплату за цей союз. Це один
із «вічних образів» світової літератури – образ доктора Фауста. За легендою він
був чорнокнижником, біографія та життя якого стали темою для багатьох творів
протягом багатьох століть.
Таким чином, образ легендарної постаті німецького фольклору – Фауста –
вже протягом кількох століть хвилює письменників, поетів, перекладачів,
істориків та літературознавців. Йоганн Вольфґанґ Ґете є основоположником
німецької літератури нової епохи. Ця багатогранна, обдарована людина
залишила після себе помітний слід і в літературі, і в науці. Творчість Ґете є
відображенням найважливіших тенденцій і протиріч тієї епохи.
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Безсмертна трагедія «Фауст» стала твором Ґете, в якому автор ділиться
своїми думками про загальнолюдські цінності, про сенс життя, в основі яких
лежить невтомна діяльність заради людини, навіть якщо ця діяльність несе в собі
трагічні помилки. За більш, ніж шістдесят років роботи над трагедією «Фауст»
Ґете створив твір, який за об’ємом можна порівняли хіба що з гомерівським
епосом «Одіссея». «Фауст» увібрав у себе досвід геніального досягнення цілого
життя, досвід багатьох епох в історії людської думки.
Перекладом цього видатного твору займалися О. С. Пушкін,
Б. Л. Пастернак, В. Я. Брюсов, Іван Франко, проте повний текст «Фауста»
українською мовою було перекладено лише завдяки праці Миколи Лукаша.
Переклади німецькомовного твору здійснили видатні представники російської та
української перекладацьких шкіл М. О. Холодковський, Д. М. Загул, М. Улезко
та ін.
Головним звершенням веймарського періоду, як і всієї гетівської
творчості, став «Фауст». У ньому втілено підсумки духовних й естетичних
пошуків письменника, головні відкриття просвітницької думки ХVIII ст.,
культурний досвід усієї епохи. Образ Фауста Ґете запозичив із попередньої
літературної традиції та надав йому потужного філософського значення,
символічної об’ємності й титанічного масштабу. Завдяки цьому Фауст виріс у
постать, що втілює сам дух нової європейської цивілізації [1].
В основу сюжету «Фауста» покладено мотив угоди між людиною та
дияволом, який належить до вічних сюжетів світової літератури. Вочевидь, у
персонажа був реальний прототип. На думку дослідників, Йоганн Ґеорґ Фауст
народився близько 1481 р. Мав непересічні знання в богослов’ї, математиці,
астрології та медицині. Його вважали чорнокнижником, тобто чаклуном, який
займався чорною магією. За легендами, він помер у 1540 р. у Вюртемберзі, після
того як сплив термін угоди, укладеної ним із демоном Мефістофелем. Піддавши
Фауста страшним тілесним мукам, нечистий забрав його душу. У 1587 р.
книговидавець Йоганн Шпіс оприлюднив «Історію доктора Йоганна Фауста,
відомого чарівника й чорнокнижника».
Головний герой тут засуджувався як зухвалий грішник, який утратив
Божий страх та продав душу чорту в обмін на допуск до таємних знань, які б
дозволили йому розгадати загадки буття і здобути владу над світом. Книжка
завершувалася повчальним описом загибелі Фауста. До сюжету про німецького
чорнокнижника звертався й один з найвидатніших англійських драматургів і
сучасників Шекспіра письменник Крістофер Марло. Головний герой його п’єси
«Трагічна історія життя доктора Фауста» – це людина, сповнена величезної
енергії та безмежного честолюбства, бунтівник, що викликає водночас захват і
жах. Письменників «Бурі і натиску» образ Фауста приваблював титанізмом,
зухвалим бунтом проти усталених норм, прагненням вийти за межі людських
можливостей. У творах таких авторів персонаж набував рис «бурхливого генія».
За драму про Фауста брався й один із найвидатніших письменників німецького
Просвітництва Ґотхольд Ефраїм Лессінґ, але задум твору до кінця не втілив,
написавши всього кілька фрагментів [1, с. 19–20].
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Найвеличнішим творінням Гете, підсумком більш, ніж піввікових старань
є трагедія «Фауст». Ґете втілив у «Фаусті» великий історичний досвід
переломного періоду, кульмінаційним моментом якого була Велика французька
революція. У складному процесі ідейних перетворень західноєвропейських
філософів і поетів XVIII ст. «Фауст» займає особливе місце як найвеличніша
художня пам’ятка, яка підсумовує досягнення просвітницької думки.
Творчий дух Фауста лине до нас із загадкових химерних віків на межі
Середньовіччя та Відродження, коли людина пройнялася вірою у свою
всемогутність, озброївшись силами таємничої науки алхімії, шукала
«філософський камінь», за допомогою якого збиралась перетворити будь-який
метал на золото, шукала «еліксир життя», щоб повернути собі молодість. У ці
часи з’являються численні перекази про магів-чорнокнижників, які продавали
душу дияволу, щоб той натомість допоміг їм осягнути таємницю буття.
За основу свого величного твору Ґете взяв одну із таких легенд про вченого
доктора Фауста, яка виникла у Німеччині в XVI ст. Легенда повідомляє, що він
займався чорною магією, закликав духів, заключив договір із дияволом і продав
йому свою душу, а за це посланець пекла виконував будь-які його бажання. Ґете
жив на зламі епох, коли життя розкривало перед людиною свої нові несподівані
грані, а старі способи пізнання безнадійно відходили в минуле. Науки, які
перераховує Фауст, були головними в університетах часів Середньовіччя. Магія
тоді також вважалася наукою.
Століттями панувала думка, що життя можна осягнути, не виходячи з
кабінету, а книжки, осяяні авторитетом стародавніх учень містили в собі всю
мудрість, потрібну людині. Над цим усім провів своє життя Фауст, який став
головним героєм трагедії Ґете. Історія Фауста – не перша легенда такого типу.
Здавна у різних народів виникали перекази про напівбогів, титанів, чарівників,
наділених надприродною силою. Такі легенди втілювали людську мрію про
перемогу над силами природи. У давніх переказах про могутніх істот була одна
особливість: людина, що володіла надзвичайними здібностями, була завжди у
конфлікті з богами, а ті намагались їх приборкати і підкорити своїй владі.
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СВІДОМИЙ ВИБІР – СВІДОМЕ МАЙБУТНЄ
Про необхідність освіти, напевно, кожен замислювався при вступі до
закладу вищої освіти, але кожен керувався різними мотивами. Для когось
важливим була мрія, порада батьків чи просто думка про те, що це єдиний шанс
на краще майбутнє життя. У наших сьогоденних реаліях існує досить актуальна
проблема, у тому, що абітурієнти не маючи вичерпних знань про ЗВО та
майбутню професію, обирають їх «методом тику». Така несвідома поведінка
породжує низку інших проблем: розчарування у виборі спеціальності чи вишу,
нерозуміння суті професії, або незадоволеність її оплатою, що в подальшому стає
результатом відсутності професіоналів у тій чи іншій галузі.
Стереотипи, нав’язані суспільством також даються взнаки: страх не
отримати освіту і мати низькооплачувану і суспільно не вагому професію,
змушує абітурієнта не надто заглиблюватися у моніторинг і вивчення закладів
вищої освіти та майбутньої професії. Абітурієнт переконаний у тому, що
навчання у виші гарантує його суспільний статус і фінансову базу, але реалії
життя засвідчують інше.
З метою вивчення питання свідомого вибору студентів і рівня
задоволеності своїм вибором було проведено опитування студентів Криворіжжя.
Питальник складався із дев’яти питань і ретельно продуманих варіантів
відповідей до кожного з них, що дало можливість різнобічно з’ясувати думку
молоді.
Для початку потрібно з’ясувати мотиви вступу до ЗВО, а тому першим
було питання: «Чому Ви обрали ЗВО у якому навчаєтесь?». Проаналізовані
відповіді засвідчили, що більшість респондентів обрали відповідь: «Знаходиться
в місті, де я проживаю» – відсоткова частка 46 %. Тобто, найважливішим
фактором для вибору ЗВО абітурієнтами є його територіальне розташування.
Також, одним з ключових чинників є велика кількість бюджетних місць – 32 %.
Престижність не надто вплинула на вибір вишу – 14 %, і лише 8 % вступали не
замислюючись.
Подібне питання ставилося і відносно мотивів вибору спеціальності.
Необхідно зазначити що 44 % респондентів обрали спеціальність за власним
інтересом або за порадою батьків. Також, вагому частку 32 % складають
студенти для яких важливим була можливість навчатися на бюджетній основі.
Для 18 % це питання було вирішено до вступу, тобто це було виважене рішення.
І лише незначна кількість зважали на престижність професії, тобто до вступу
абітурієнт не орієнтується на престиж, на який орієнтується після закінчення.
Наступне питання стосувалося виправданих очікувань щодо отриманих
професійних знань в ЗВО. 20 % маємо упевненості в тому, що відповідають, я
повністю готовий, вийшовши із ЗВО до роботи у своїй сфері діяльності. Дані
опитування свідчать про те, що більше половини респондентів (54 %) відповіли
що, їм необхідно більше практики для повного розуміння власної професії.
Результати відповідей свідчать про те, що студенти потребують більш
практичного досвіду починаючи з першого курсу.
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Цікавим видається і наступний блок питань, що стосується оцінки якості
освіти і психологічної атмосфери вишу. Перше питання стосуваллося якості
організації учбового процесу ЗВО. Виходячи з результатів опитування, можна
стверджувати, що студенти Криворіжжя оцінили якість організації учбового
процесу як середній рівень – 54 %. Позитивним наслідком є те, що найменшу
частку займає відповідь: «Якість учбового процесу, знаходиться на низькому
рівні, аудиторії в занепаді, викладачі ставляться до пар зі зневагою», всього 6 %.
При цьому жоден із опитаних не дав позитивної високої оцінки організації
навчального процесу, а це означає, що студентам бракує якості освіти з уважним
й доброзичливим ставленням викладачів.
Результати анкетування щодо оцінки морально-етичної атмосфери у
вашому навчальному закладі засвідчили, що для більшості студентів (44 %)
важливим є доброзичлива атмосфера, співпраця з викладачами та активна участь
у житті ЗВО. Частку 34 % займають студенти, які оцінили морально-етичну
атмосферу як: «Викладачі зацікавлені в співпраці зі студентами, але самі
студенти не мають ніякої мотивації у навчанні та співпраці».
Незважаючи на вищезазначені оцінки, 48 % обрали б ту ж саму
спеціальність, на яку зараз навчаються, але у відповіді: «Вибрав би іншу
спеціальність та інший навчальний заклад» спостерігаємо негативну тенденцією
38 %. Десять відсотків опитаних лише б змінили навчальний заклад.
Для саморозвитку і навчання потрібна мотивація, а тому наступним
з’ясовувалося пріоритетна мотивація до навчання сучасної молоді. Із
запропонованих відповідей більшість респондентів – 48 % віддали перевагу
отриманню певних знань та навичок, тобто здобуття знань заради свого
майбутнього. Також, вагомою мотивацією є отримання стипендії 46 %.
Останній блок питань дозволив зрозуміти найближче майбутнє
студентства. На питання: чи будете Ви працювати за фахом, більшість опитаних
(44 %) вважають, що в подальшому будуть працювати за спеціальністю, на яку
зараз навчаються. Також вагому частку займають студенти, які планують
змінити свій шлях та працювати в іншій сфері діяльності (22 %) або не впевнені
(28 %) у тому, що змінять сферу діяльності. Загальна їх частка складає 50 %, що
на 6 % більше від тих, хто планує працювати за фахом.
Важливим є і бачення студентів перспективи у навчанні, зокрема
магістратура. Виходячи з результатів опитування спостерігаємо, що думка
респондентів розділилася. Перша половина (44 %) вважають, що магістратура
дає можливість отримати більш конкурентоспроможний диплом на ринку праці,
а інша частина не вбачають сенсу в отриманні диплому магістра. Лише 2 %
вбачають перспективу у побудові академічної кар’єри в науковому середовищі,
а отже наукова діяльність на сьогодні не є конкурентоспроможною.
Будучи абітурієнтами при вступі у ЗВО, кожен ставить собі безліч питань,
але більшість відповідей отримуємо лише під час навчання. Потрапляючи у
реалії студентського життя, розуміємо що, не все відповідає нашим очікуванням.
Проведене дослідження, дає підстави визначити основні фактори, що впливають
на вибір ЗВО абітурієнтами:
1. Місце розташування ЗВО.
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2. Велика кількість бюджетних місць.
3. Можливість отримання практичних навичок.
4. Вплив зовнішнього середовища.
5. Отримання стипендії.
6. Отримання нових знань та навичок у певній сфері.
7. Доброзичлива атмосфера у закладі.
Отже, з даних опитування студенти Криворіжжя розділилися на дві групи.
Перша з яких задоволена вибором своєї спеціальності та вибором ЗВО. Інша
група це студенти, які незадоволені вибором свого фаху та планують змінити
свій шлях та працювати у іншій сфері діяльності. Тобто, половина респондентів
зробили невірний вибір будучи абітурієнтом. Можливо, саме ці студенти
керувалися вибором ЗВО через велику кількість бюджетних місць і пішли
навчатися тільки для наявності дипломів. Відповідно такі студенти і становлять
частку тих, хто не свідомо підходить до вибору свого майбутнього.
Дане дослідження може бути корисним при профорієнтаційній роботі з
абітурієнтами. Вочевидь, ЗВО варто вводити не тільки день відчинених дверей,
а й день «я ‒ Студент», в якому школяр потрапляє в реальні умови життя
студента без рожевих окулярів.
Рибалка Н.В.,
асистент кафедри іноземної філології,
українознавства та соціально-правових дисциплін
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ У
ЛІНГВІСТИЧНІЙ ОСВІТІ
Сучасна тенденція в області навчання іноземним мовам передбачає
формування в учнів міжкультурної комунікативної компетенції, яка визначає
спрямованість освітнього процесу на формування переважно продуктивних
навичок, що дозволяють самостійно користуватися мовою, що вивчається для
вирішення тих чи інших мовних завдань. Однак актуальність застосування
особистісно-орієнтованого підходу тягне за собою проблему вибору і
відтворення навчально-мовних ситуацій в формі, найбільш наближеній до
реального спілкування, з чого випливає необхідність пошуку універсальної
педагогічної технології, яка відповідає всім вимогам сучасної парадигми освіти.
Розвиток передових технологій в області навчання іноземним мовам на
сьогоднішній день визначає пошук нових рішень, що дозволяють не тільки
забезпечити засвоєння основних знань, а й розкрити творчий потенціал учнів, що
є необхідною складовою комунікативних умінь. Особливий інтерес
представляють засоби активізації мовної та розумової діяльності сучасних
педагогічних технологій, одна з яких ‒ театралізація.
Інтерес до театралізації, до можливості стати іншою людиною,
«приміряти» на себе незвичайне амплуа, виник ще в Стародавній Греції, під час
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проведення обрядів на честь богів-покровителів. Належність театральної
діяльності до візуальних форм культури, які формують у людини систему
візуальних образів, які висловлюються в єдиній художній формі, дозволяло
застосовувати її не тільки як розвагу, а й в освітніх цілях.
Будучи поліфункціональним видом мистецтва, театр сприяє активізації
творчого потенціалу людини, стимулює його потребу у продуктивній діяльності,
а також поєднує в собі різнопланові аспекти людської діяльності, в тому числі і
мовну, що є однією з основних форм передачі ідейної концепції пʼєси крім
міміки і жестів [3].
Методологічні та технологічні основи театрального мистецтва, зокрема їх
орієнтованість на розвиток пам'яті, мислення, глибшого розуміння специфіки
театралізації і формування морально-ціннісних орієнтирів, знаходять своє
відображення в педагогічній театральній технології. У Великобританії вперше
розглядати театральну технологію в якості додаткового освітнього ресурсу
почала Харрієт Джонсон, практикуючи написання і постановку пʼєс зі
школярами. Надалі ця методика була запозичена Генрі Куком і застосована в
області навчання англійській мові, позначивши появу нового терміна ‒ «the play
way». У 1921 році британський уряд офіційно визнав застосування елементів
театральної педагогічної технології в рамках шкільної освітньої системи. У той
же час Елсі Фогерті засновує Центральну школу сценічної мови і драматичного
мистецтва, що отримала в 1989 році статус самостійного університету.
Великий вплив на визнання театралізації як педагогічної технології надав
Пітер Слейд, офіційно заявивши в 1948 році про переваги використання її
елементів в традиційній освітній системі. Ця ідея знаходила своє відображення в
статтях про навчання театральному мистецтву, а також неодноразово
обговорювалася на тренінгах для вчителів. Свої ідеї Пітер Слейд розкрив у книзі
«Child Play», визначивши необхідність особистісно орієнтованих освітніх
методик. При цьому він виділяв «personal play» і «projected play».
Якщо перший вид так званої «гри» припускав її експліцитну реалізацію, то
під другим малася на увазі креативна розумова діяльність дитини, що
активізується при читанні книг, малюванні та інших видах роботи, що вимагають
уваги, концентрації, зосередженості. При цьому саме активна діяльність дитини,
а також все, що вона відчувала у момент гри, про що думала, закарбовувалося у
її підсвідомості. Театральна «гра» в уявленні П. Слейда розумілася в дещо
іншому аспекті, відмінному від загальноприйнятого: її основна мета ‒
особистісний ріст кожного учасника пʼєси при роботі над роллю.
Ідеї П. Слейда продовжували розвиватися в 60-х і 70-х рр., зокрема в
роботах його колеги Брайана Вейя, який акцентував увагу на викладачів і
необхідності розширення поняття уроку з елементами театралізації. Однак трохи
іншу інтерпретацію брали дослідження Дороті Хезкейт, яка визначала
театральне мистецтво як основу людського знання, що отримується в процесі
колективного досвіду і дозволяє поглянути на предмет вивчення із нового боку.
У Росії використання театральної педагогіки як засобу навчання іноземним
мовам починається в 1990 році. Зʼявляється таке поняття, як «режисура уроку»,
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яке, як зазначає О. Г. Кашина, не передбачало повного запозичення «постановчоорганізаторських навичок режисера на діяльність шкільного вчителя» [1].
По-різному розумілася в науці і сама природа театралізації. Якщо
М. М. Єврєїнов визначав театральність як щось природне людській особистості
як такої, що є її невідʼємною частиною, то К. С. Станіславський заперечував
твердження щодо існування вихідного, вродженого звʼязку людської природи і
театралізації. Однак немає сумнівів у безпосередньому звʼязку драматизації з
процесом навчання іноземній мові, що відрізняється, перш за все, діяльнісним
характером, а також «образним відображенням дійсності», що дозволяє учням
наблизитися до розуміння національних особливостей і менталітету іншої
культури за допомогою усвідомленого перевтілення в штучно створених
ситуаціях спілкування. Це, в свою чергу, визначає основну мету театралізації як
самостійної педагогічної технології навчання іноземній мові: формування
творчої особистості учнів за допомогою створення умов її багатостороннього
прояву, залучення до іншомовної культури за допомогою реалізації знань, умінь
і навичок мовленнєвої взаємодії на іноземній мові в процесі роботи над
театральною постановкою.
Виходячи із мети, можна виділити наступні завдання театральної
педагогічної технології:
• удосконалювати навички та вміння мовної взаємодії іноземною мовою;
• розвивати здатність використовувати і розпізнавати елементи
невербальної комунікації;
• актуалізувати творчий потенціал особистості учнів;
• розвивати здатність регуляції психічного стану в різних ситуаціях
спілкування;
• створити необхідні умови для придбання емоційного і культурного
досвіду.
Комплексний характер театралізації дозволяє використовувати її під час
навчання іноземній мові не тільки для закріплення отриманих навичок і умінь в
чужомовній мовній діяльності, але і для розвитку здібностей використання і
розпізнавання елементів тактильної поведінки (професійні, ритуальні, дружні
типи дотиків), паравербальної комунікації (ритму, інтонації і тембру голосу),
кінесики (сукупності рухів, жестів і поз), проксемики (використання
особливостей просторових відносин) представників другої культури. У той же
час технологія театралізації відкриває широкий ряд можливостей застосування її
елементів на уроці іноземної мови за допомогою вправ, спрямованих на різні
аспекти мови, що вивчається.
Вправа «Людські скульптури». Учні працюють у парах, визначаючи, хто
«скульптор», а хто «матеріал для роботи». Скульптор вибирає картку, на якій
написано слово, що позначає ту чи іншу фігуру, яку йому необхідно зобразити,
зробивши «скульптуру». Інші учні здогадуються, що хотів зобразити
«скульптор».
Вправа «Замороження/розморожування». Учні готують в групах невелику
сценку по заданій темі у вигляді активних фізичних взаємодій їх персонажів
відповідно до заздалегідь вибраних ролей. За командою вчителя вони починають
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представляти сценку. Після команди «Stop!» учні завмирають, намагаються
утримати позу. У цей час учитель задає їм питання: «What is your character
thinking about at the moment?», «What do you feel now?», «What is your attitude to
your partner? Describe your feelings ».
Вправа «Розповідь». Учитель знайомить учнів зі змістом невеликого
оповідання: «This story is about a young girl ‒ Emily. She is going to the musical
school. When she enters the class she notices something unusual, something that
changes her day and her life». Потім учитель показує учням ряд карток зі словами,
розташованими на дошці в хаотичному порядку. Завдання - зрозуміти, що
сказала Емілі, коли увійшла в клас. Після перевірки завдання вчитель і учні
працюють над особливостями вимови висловлювання, визначаючи емоційну
реакцію персонажа, інтонацію, логічний наголос у фразі, гучність, висоту голосу
тощо.
Таким чином, використання дидактичних можливостей технології
театралізації в процесі навчання іноземній мові сприяє не тільки засвоєнню
певних знань, а й розкриває творчий потенціал учнів, дозволяє вчитися через
«дію». Внаслідок цього створюється доброзичлива атмосфера на уроці,
здійснюється розвиток умінь міжкультурної комунікативної компетенції учнів в
процесі «програвання» ролей у штучно створених ситуаціях, розвиваються
пам'ять, мислення учнів, а також формуються певні морально ціннісні принципи,
які доводять ефективність використання справжньої педагогічної технології, як
в освітніх , так і у виховних цілях.
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PECULIARITIES OF LITERARY TRANSLATION
A literary translation is in stark contrast to other types of translation and requires
not only the use of the old, memorized once and for all, but also involves conversational
creativity. The translation itself is as of “set nature”: the translator must keep the
content of the original text, its meaning unchanged, he is not entitled to implement any
of his own programs.
Translation of fiction works of is not an easy task and only the elite can be
allowed to translate. The translator activates mental activity, artistic taste, broadens his
horizons, deepens his knowledge of not only the foreign, but also Ukrainian language.
Literary translation does not imply literality, and particularly word-for-word
translation while working with a text. That is why the translation of fiction causes a lot
of disagreement among scientists and translators.
Some scholars hold the opinion that the best translations are obtained not when
the translator follows syntactic and lexical matches, but when the specialist is engaged
in a kind of creative research. Practically it turns out to be the recreation of the text in
another language. The others are inclined to believe that it is impossible to preserve the
structure of the text, moving away from the original in translation as much as
translators of fiction do.
Particular difficulties arise when the languages of the original and the translation
belong to different cultures. For example, works by Arab authors abound in quotes
from the Qur'an and allusions to its subjects. The Arab reader recognizes them as easily
as an educated European refers to the Bible or ancient myths. In translation, these same
quotes remain incomprehensible to the European reader. Literary traditions also differ:
to a European, comparing a beautiful woman with a camel seems ridiculous, but in
Arabic poetry it is quite common. Different cultures create even more difficulties than
different languages.
The linguistic principle of translation, first of all, involves the reconstruction of
the formal structure of the original. However, the proclamation of the linguistic
principle as the main one may lead to excessive following in the translation of the
original text to the literal, linguistically accurate, but artistically weak translation,
which would in itself be one of the varieties of formalism, when alien linguistic forms
are accurately translated, stylization occurs according to the laws of a foreign language.
In those cases where the syntactic structure of the translated sentence can be expressed
in the translation by similar means, the literal translation can be considered as the final
version of the translation without further literary processing. However, matching
syntax in two languages is relatively rare; most often during literal translation, one or
another violation of the syntactic norms of the Ukrainian language occurs. In such
cases, we are faced with a well-known gap between content and form: the author’s
thought is clear, but the form of its expression is alien to Ukrainian language. Literally
accurate translation does not always reproduce the emotional effect of the original,
therefore, literal accuracy and artistry are in constant conflict with each other. It is
indisputable that the translation is based on language material, that literary translation
cannot exist outside the translation of words and phrases, and the translation process
itself should also be based on knowledge of the laws of both languages and on
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understanding the laws of their relationship. Compliance with language laws is
required both for the original and for translation. But literary translation is by no means
seeking only linguistic relationships.
The translation technique does not recognize modernization of the text, based on
the simple logic of the equality of impressions: the perception of the work by the
modern reader of the original should be similar to the modern reader of the translation.
We are not talking about a philologically reliable copy of the translation language at
that time when the original was written. The modern translation gives the reader
information that the text is not modern, and with the help of special techniques tries to
show how ancient it is.
The same dominants of translation that have already been mentioned can serve
as an evidence of the antiquity of the text. The specifics of syntactic structures, the
features of tropes – all this has a specific link to the era. But these features convey time
only indirectly, because in the first place they are associated with the features of the
literary traditions of that time, the literary school and genre affiliation. Directly time is
reflected in the linguistic historical features of the text: lexical, morphological and
syntactic archaisms. Translators use them to create archaic stylization. Stylization is
not a complete assimilation of the language of translation, the language of the past era,
but only marking the text with the help of archaisms.
Without referring to a specific text, all means of translation can be attributed to
the dominants of translation, but in reality, some of them will be presented in
translation in a weakened form, either by a limited number of lexical repetition or by
transferring a metaphor it will not be possible to preserve the specificity of the image.
Each translation, as a creative process, should be noted by the personality of the
translator, but the main task of the translator is to transfer the characteristic features of
the original in the translation, and in order to create an artistic and emotional
impression that is adequate to the original, the translator must find the best language
tools: choose synonyms, appropriate literary images etc.
These are far from all the features and problems of literary translation. But those
points that were pointed out are the main ones and they make the work of the translator
complex but interesting.
World literature plays a huge role in the formation of spirituality and personal
growth of any person. The historical heritage of foreign countries, eastern philosophy,
legends and myths of the peoples of the world – all this is becoming accessible to any
person thanks to translators – specialists in literary translation.
It is very difficult to overestimate the role of the translation of literary works in
the exchange of knowledge, thoughts and feelings between peoples and their cultures.
The complexity of the translation of texts of fiction is also explained by the
unusually high semantic "load" of each word – since the translator has to not only
translate the text from another language, but create it again in meaning; and various
"visions" of the world – and therefore, specific ways of understanding and reflecting
the world in different languages; and the difference in cultures to which the languages
of translation and the original belong to.
Word-for-word translation cannot reflect the depth and meaning of the text of a
work. Therefore, a literary translation can be very different from the original. The
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translator reproduces not the literal text of the original, but how he himself understands
this text.
Consequently, literary translation is impossible without a comprehensive
understanding of the original, and knowledge of a foreign language is not enough here,
you need a special skill – the ability to interpret the pun, the feeling of the language
form, the ability to convey an artistic image.
At the same time, some translators consider it important to match the translation,
adaptation to their native language and national mentality, other translators believe that
it is more important to leave the essence that reflects the thinking of the national colour
of the original, teaching the reader to perceive a different culture. From these two points
of view, two types of literary translations are obtained – free and literal, which often
replace each other. Literary translation of the text requires the disclosure of the creative
personality of the translator, but so that it does not obscure the originality of the author.
Thus, in the process of translating a fiction text, the translator faces a number of
issues and tasks, which include linguistic, literary, aesthetic, psychological and other
problems. The main tasks are: carrying out pre-translation analysis, the purpose of
which is to achieve a full understanding of the entire depth of meaning; modeling of
the translation process itself, as well as rendering artistic and aesthetic features of the
original to create a full, adequate literary work in the target language. According to
linguists, the most difficult problem in this process for the translator is to render in the
language of translation the individual style of the author of the text. One of the most
common ways to solve this issue is to conduct a comprehensive stylistic analysis of the
source text to identify the main features of the author's style, the frequency of use of
certain significant units, etc. Based on the foregoing, it can be concluded that the
concept of literary translation involves a creative transformation of the literary script
not only in accordance with literary norms, but also using the necessary expressive
capabilities of the language of translation, accompanied by culturological
transformation of the original and aesthetic information that is inherent to the original
version. The complex of translation difficulties can be divided into four groups:
rendering the chrono distance of the text; rendering features of the literary school;
rendering the individual style of the author; translation of poetry.
Meanwhile, people both strove and will strive to understand each other, share
the spiritual wealth of literary works, and translators will strive to do a miracle, being
a kind of bridge between different cultures.
Тарасова А.В.,
студентка групи МК-19
Науковий керівник: Зінченко В.М., к.пед.н.
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
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Людина, безперечно, вважається на сьогодні найрозвиненішим організмом
як морально, так й інтелектуально. Багатоетапний процес Еволюції, який триває
і до сьогодні, безумовно дав свої плоди. Сьогодні вчені роблять все більше і
більше відкриттів, які спрямовані для полегшення життя людини. Приблизно
100 років тому, люди поняття не мали, що буде винайдений Інтернет або всім
звичний на той час стаціонарний телефон буде замінений на легкий і доступний
смартфон. Для кожного покоління нове відкриття буде в дивину й оскільки
інстинкт самозбереження у людини закладений безпосередньо в генах,
відповідно виникатимуть різного роду побоювання, наприклад: чи буде цей
проєкт небезпечний для життя, наскільки він буде практичним, як це вплине на
розвиток суспільства та багато інших питань, на які не відразу можна дати
відповіді.
Впровадження інтерактивних педагогічних технологій описано в працях
Виготського Л., Гальперіна П., Дяченка В., Шаталова В., Шевченка С.,
Амонашвілі Ш. та ін. Про загальні аспекти педагогічних технологій йдеться у
працях
Падалки О. С.,
Волкової Н. П.,
Фіцули М. М.,
Ягупова В. В.,
Дичківської І. М., Максимюк С. П., Кошманової Т. С. Питання впровадження
окремих педагогічних технологій знайшло висвітлення у працях Щербаня П. М.
(ігрові технології), Шеремети П. та Каніщенка Г. (кейс-метод), Сисоєвої С.,
Шуневич Б. (дистанційна освіта), Алексюка А., Юцявичене П. (модульне
навчання).
Дуже численні суперечки викликає тема гаджетів для дітей, адже вони
майбутнє людства. У кожного батька є своя думка щодо такого суперечливого
питання. У високорозвинених країнах лояльніше відносяться до «нових
електротехнічних іграшок» дитини, адже дані, які відкриває платформа Інтернет
може дати позитивну дію на розумовий і культурний розвиток дітей. У
порівнянні з 2011 роком кількість молодих користувачів збільшилася більш, ніж
у два рази, що дуже зацікавило громадськість.
Наразі, проводиться багато досліджень, які спрямовані на більш детальне
ознайомлення з впливом техніки на ще не зовсім зміцнілий організм. Учені
Університету Дюка (США) довели, що у підлітків, що захоплюються
компʼютерними іграми, області мозку, відповідальні за концентрацію уваги
швидше активуються при рішенні різних важких завдань, вище інтелект і
спостерігаються поліпшення постійної та виборчої памʼяті, що є позитивним
ефектом. Але є інша сторона цього прогресу. У тих, що тестуються, більш
понижені показники здоровʼя, спостерігаються проблеми із зором, поставою і
навіть із метаболізмом. При тривалій дії на організм можливі навіть виникнення
залежності та легкий прояв депресії, стверджують психологи.
Цей спектр позитивних і негативних чинників, може дуже насторожувати
молодих батьків, адже ніхто точно не знає, які ще зміни можуть спостерігатися
у найближчому майбутньому. Все більше і більше шкіл вводить в систему освіти
використання нових смарт-дошок, телевізорів і аудіосистем, щоб учні краще і
легше сприймали інформацію. Це, в першу чергу, полегшує пояснення
численних складних процесів, які відбуваються навколо людини. Навіть самі
учні можуть взяти участь в створенні корисного матеріалу для розвитку
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інтелектуальних знань. Наприклад, на уроках інформатики у нас в школі все
більше зʼявляються завдання, які повʼязані із задіюванням уяви та творчого
потенціалу. Вчитель активно намагається допомогти у вирішенні проблем, з
якими ми можемо зіткнутися, й обʼєктивно висловити свою точку зору, дати
певні поради для удосконалення своєї роботи. Саме завдяки таким новим
методам, в учнів збільшується бажання дізнаватися і створювати щось нове.
Отже, питання використання дітьми гаджетів, залишається відкритим.
Науково-технічний прогрес триває і впровадження нових «іграшок»
відбуватиметься і надалі. Цей прорив має як позитивні, так і негативні сторони
впливу.
На нашу думку, якщо серйозно зайнятися розвитком цього питання,
зменшити ризик для ще слабкого організму, то в майбутньому, можливо,
людство перейде на новий ступінь Еволюції. Адже навчати молодше покоління
набагато простіше і доступніше. Поки фахівці можуть давати тільки поради, як
зменшити вплив на здоровʼя своєї дитини. Наприклад, не дозволяти довго
користуватися гаджетами (не більше 2-ох годин на день), встановлювати певні
барʼєри у вигляді батьківського контролю, пояснювати принципи роботи цих
пристроїв. Це не лише дозволить розвиватися дитині, а і частіше підтримувати
та оновлювати інтереси вже дорослої людини.
Література:
1. Выготский Л. С. Психология развития человека. М.: Изд-во Смысл;
Эксмо, 2005. 1136 с.
2. Шуневич Б. Дистанційна освіта в Україні: навчальні матеріали.
Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / кол. авт. К.: Наук.-метод. центр вищої освіти,
2003. Вип. 31. С. 323‒342.
3. Щербань П. М. Становлення ігрових технологій як інноваційної форми
навчання. Педагогічні науки. 2014. Вип. 60. С. 102‒108.
Удовіченко Г.М.
к.пед.н., доцент кафедри іноземної філології,
українознавства та соціально-правових дисциплін
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ ФРАНЦІЇ
Серед філософських проблем людини, що здавна займали уми мислителів,
важливе місце займає проблема свободи. В якому сенсі людина вільна, як
співвідноситься її свобода із (природною, соціальною і моральною)
необхідністю, якими є шляхи досягнення свободи? Подібні питання завжди
хвилювали уми людей.
У такі часи ми відчуваємо особливу необхідність звернутися до тих філософам,
які приділяли їй найбільш пильну увагу. Оскільки їх філософські концепції вплинули
не тільки на нашу думку (дали нам кошти, за допомогою яких можна було б осмислити
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свободу), але і на нашу дійсність, то пізнаючи культурні витоки, ми тим самим
отримуємо можливість краще зрозуміти і нашу сучасність. З цієї точки зору філософія
А. Камю та Ж.-П. Сартра є невʼянучий інтерес.
У сучасну епоху, коли криза охопила всі сфери нашого суспільства, ті проблеми,
які французькі мислителі позначили в своїх концепціях «спливають» як би заново. Це і
суверенність свідомості, і сенс, структура і статус особистості, і безумовна свобода,
вибір і відповідальність індивіда. Ці проблеми є актуальними і сьогодні.
Україна вибрала шлях свободи, демократизації, гуманізму. Але вона не може
втілити свій вибір в життя, якщо не спиратиметься на кожну окрему людину. Даний
процес піде тим плідніше, ніж активніше в ньому братиме участь кожна людина, кожна
особистість. Сьогодні на авансцену все більш висувається феномен особистості, її
свідомість, самосвідомість, все, що повʼязане з індивідуальними якостями, високою
внутрішньою культурою та духовністю. У духовній спадщині А. Камю та Ж.-П. Сартра
як раз звучить тривога пов’язана із нівелюванням особистості. Вони висловлюють
побоювання з приводу некритичного сприйняття міфів, постулатів, закликаючи
мислити самостійно, а не за заданим трафарету.
Суспільству потрібні справжні особистості, особистості моральні,
волелюбні, що володіють почуттям власної гідності і честі. Без мужності, без
любові до волі, без дотримання принципів і норм моралі важко уявити людину,
здатну бути «мірою всіх речей». Проблему людини, її волі досить гостро
поставили екзистенціалісти. Вони рішуче стверджують, що людина така, якою
вона хоче себе бачити. Вони відкидають біологічний і соціальний детермінізм,
який, на їхню думку, призводить до песимістичного висновку: ми такі від
природи і ніхто нічого не може зробити. Але зовсім інша справа, якщо людина
вільна, сама себе робить, в цьому випадку кожен відповідальний за свої слабкості
і недоліки. Кожна людина має надавати сама сенс свого власного життя, сама
формувати свою особистість. Кожна людина повинна вміти самостійно
вибирати, діяти самостійно. При цьому вибір людини передбачає і її
відповідальність. «Адже обираючи себе, ‒ за Ж.-П. Сартром, ‒ ми вибираємо і
всіх людей».
Немає жодної нашої дії, яка, створюючи з нас людину, якою ми хотіли б
бути, не створювала б у той же час образ людини, якою вона, за нашими
уявленнями, повинна бути... Вибрати себе так чи інакше означає одночасно
стверджувати цінність того, що ми вибираємо, так як ми в жодному разі не
можемо обирати зло. Те, що ми «обираємо – завжди благо. Але ніщо не може
бути благом для нас, не будучи благом для всіх... Таким чином, наша
відповідальність поширюється на все людство. Ми відповідальні за те, що
відбувається в світі, відносини між людьми, за хід історії в кінці кінців» [2]. Адже
історію А. Камю і Ж.-П. Сартр розуміють як людська творчість.
З точки зору французьких екзистенціалістів, в результаті багатогранної
творчої діяльності людини створюються нові цінності, нова культура. Єдиний
шлях до набуття нових цінностей, нової культури, говорять нам А. Камю і
Ж.-П. Сартр, лежить через себе. Вони змушують нас пережити ситуацію боргу,
обовʼязку, відповідальності. Чоловік зобовʼязаний сам, вільним своїм розумом
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вирішити завдання, зробити вибір у нашій складній дійсності, повної
несподіванок і криз.
Вельми показово те, що за останній час інтерес до філософії А. Камю та
Ж.-П. Сартра значно зріс. Але тим не менше слід підкреслити, що багата творча
спадщина Ж.-П. Сартра і А. Камю в нашій літературі недостатньо досліджена.
Так, проблема свободи, що є однією з головних для А. Камю і Ж.-П. Сартра
недостатньо проаналізована, хоча і знайшла своє відображення в ряді робіт,
присвячених аналізу французького екзистенціалізму.
Проблема свободи була однією з ведучих не тільки для А. Камю та
Ж.-П. Сартра, а й для їхніх сучасників: у Франції – Мерло Понті, Марсель; в
Німеччині – Хайдеггер, Ясперс; в Італії – Аббаньяно; в Росії – Шестов, Бердяєв.
Вітчизняні та зарубіжні дослідження дали досить високі зразки
вдумливого і компетентного підходу до поставлених творчістю А. Камю та Ж.П. Сартра проблем. Однак, цілісний аналіз проблеми свободи спільно у А. Камю
та Ж.-П. Сартра з точки зору зовнішніх імпульсів і внутрішньої логіки еволюції,
а також трансформації основних положень цієї проблеми ще не знайшов, як нам
представляється, адекватного вираження у філософській літературі. Це
повʼязано, як думається, – із суперечливістю філософів і з багатьма
розбіжностями в їхніх поглядах.
Універсальність свободи у французьких екзистенціалістів може бути
простежено за самими різними параметрами: свобода як сутнісний прояв
людини; свобода як характеристика людської діяльності; свобода як показник і
критерій історичного розвитку культури; свобода як потреба і мета культурного
розвитку людини; свобода як результат й ідеал діяльності; свобода як
загальнолюдська цінність.
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Foreign language is one of the main subjects at school and higher schools. It is
caused by socio-political, economic situation in the world and in Ukraine, in particular.
The importance of English sets a special goal and responsibility for the teacher.
Learning foreign language is not a simple process. It requires the ability, patience of
both students and the teacher and a long period of time.
The foreign language lesson has its own specifics that the foreign language
teacher cannot ignore. Engaging in another culture and cultural dialogue is considered
a global goal of mastering foreign languageat present. This goal is achieved by forming
the capacity for intercultural communication. A distinctive feature of foreign language
lessons is teaching, which is organized on the basis of communicative tasks, using
necessary tasks and techniques.
Thorough preparation for a foreign language lesson is another opportunity to
increase its effectiveness.
The language is taught first and foremost in the classroom. Modern foreign
language teaching is a responsible process. Its preparing and conducting requires a
great deal of creative teacher’s effort.
Firstly, multifaceted tasks are solved in the class. Students must necessarily
receive a "supplement" to practical language skills at each lesson. It can be expressed
in a better understanding of speech through learning new words, a new grammatical
form or structure; in acquiring knowledge about the culture of the country of the studied
language in literature, music, history. Students are immersed in the national culture and
national psychology of the country of the language.
Secondly, different organizational forms of work such as group, paired and
individual are used in the class. In order to get everyone involved, you need to develop
and improve your organizational skills.
Thirdly, the lesson must be provided with appropriate training.
Fourthly, using of different methodical components and other tools by the
teacher should be reduced to a degree of free manipulation. This is only possible if the
teacher uses them regularly.
Fifthly, the creation of positive motivation for learning a foreign language with
a deep knowledge of each student is an important factor. This is achieved through the
using of techniques that arouse students' personal interest in completing assignments.
These include: language tasks, problem tasks etc.
Thus, teaching as a complex entity plays a crucial role in mastering the foreign
language. Foreign language lessons require particularly thorough preparation. It
develops language skills [4]. Students master the technique of communication, the
language etiquette, strategy and tactics of dialogue and group communication, learn to
solve various communicative tasks. The teacher and the student must become equal
language partners. Foreign language communication will delight students if they feel
that they play an important independent role in the classroom.
Thus, the simultaneous process of mastering the foreign language and thef acts
of a foreign language culture is a special kind of intellectual work. This work is
systematic and persistent. The process of learning the foreign language interacts
closely with all spheres of society (economic, political, social, spiritual) [6].
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However, communication is a two-way process. The teacher will not be able to
achieve a language partnership, if students are not taught at least the basic rules of
communication in the classroom [7].
RafaellaTrapanioffersfivemostimportantskillsforeffectiveaudienceengagementi
nthearticle «What skills should an English teacher have?»[8]:
1. Planning and time management.
In order to complete the program of basic discipline, you must carefully plan
each lesson and calculate the time for each individual task.
2. Promoting creativity and non-standard thinking.
The teacher should plan specific tasks, apply active teaching methods based on
the individual-psychological characteristics and interests of the students in the group.
3. Knowledge of leadership and management of students’ activities (teacher as
team leader).
The teacher is a leader who leads his team to the goal, providing it with the
necessary tools, creating an active environment where everyone has a place and an
opportunity to show their abilities.
4. Provide instructions and explanations in a clear and effective manner.
Working with students with different levels of language training it is essential
to use appropriate vocabulary and phrases, provide all explanations clearly. If the
teacher works in a multinational audience, he can show respect for other cultures by
using words and expressions in the appropriate languages.
5. Excellent presentation skills.
Each teacher should remember that any lesson should be prepared and conducted
according to the specifics of the student audience. Therefore, excellent presentation
skills are essential.
Acquiring foreign language teaching skills requires time and constant work of
the teacher on his professional and personal development. Studies of pedagogical work
have shown that today learning foreign languages is impossible without an innovative
component. According to current requirements for the purposes of learning foreign
languages, the status of both student and teacher is changing. Foreign language
teachers are called to fulfill the social order of society - to prepare in a short term a
specialist who is fluent in the foreign language. To achieve the task means to teach the
student during a limited period of study to speak, understand and extract information
of different nature from original sources combining traditional and innovative teaching
methods, based on the principles of communication.
The foreign language teacher at the university should take into account the
peculiarities of special texts, the presence of special terminology, features of general
vocabulary, the complexity of grammatical constructions. For realization of
communicative possibilities texts are distinguished by means of transmission (oral and
written), by the nature of the presentation (description, message, reasoning ‒
annotations, reviews), to the degree of specialty (research - monographs, scientific
articles - texts from textbooks, reference books and dictionaries. Today, when
computer technology has covered all spheres of human activity, there is a need to
improve the process of learning the foreign language. A command of a foreign
language is one of the factors that influence the competitiveness of a young
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professional in the world labor market. The improvement of the learning process means
using of innovative methods, in particular, the introduction of modern innovative
technologies - computer and networking, into in the process of education.
Foreign language teaching is aimed at the comprehensive development of
students' communicative, informational, socio-cultural, professional and cultural
competences. The teacher should teach the student to study and teach him/her
systematic learning because the constant and continuous updating of knowledge is a
very important ability of the graduate.
Thus, the quality of the educational process, traditional pedagogical education is
not enough for a modern teacher who is trying to improve pedagogical skills. He must
constantly improve his professional competence, communicative culture, pedagogical
qualifications, and continue his personal development. And only in such conditions he
will be able to provide the level of specialist required by the present.
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Автобіографічний роман ‒ це один із різновидів роману, в якому
центральним персонажем представлений сам автор, а події, які розташовані в
хронологічній послідовності, ‒ це події з життя самого письменника.
Явища, які трапляються у такому романі, образи, які ви можете у ньому
зустріти, ‒ це все спогади або факти з життя самого автора. Як один із видів
біографічного роману, роман автобіографічний зосереджує свою увагу й
послідовно втілює авторські погляди, субʼєктивно розповідаючи про події й
випадки життя.
У даному напрямі писало багато відомих письменників як російських,
українських, так і зарубіжних. У приклад можна поставити кілька таких
особистостей і їх твори: Лев Толстой «Дитинство. Отроцтво. Юність», Рей
Бредбері «Вино з кульбаб», Ернест Хемінгуей «Свято, яке завжди з тобою»,
Джек Лондон «Дорога» та багато інших.
Слід відмітити, що ця форма роману використовується з методами
автофіксування або злиття автобіографічних та вигаданих елементів. Техніка
літератури відрізняється від автобіографії чи спогаду тим, що вона є вигадкою.
Оскільки автобіографічний роман частково є вигадкою, автор не просить читача
очікувати, що текст виконає «автобіографічний пакт». Історія нагадує життя
автора, але назви та місця інколи змінюються, а події відтворюються для того,
щоб зробити їх більш драматичними. Поки переказуються події з життя автора,
немає точної правди. Події можуть бути перебільшеними або зміненими для
мистецьких чи тематичних цілей.
Романи не обовʼязково є автобіографічними, коли зображують параметри
або ситуації, з якими автор знайомий. Щоб роман був автобіографічним ‒ має
бути головний персонаж, який змодельований з автора, і центральна сюжетна
лінія, яка відображає події в його житті.
Романи, які не повністю відповідають цим вимогам або далі віддаляються
від справжніх подій, іноді називають напівавтобіографічними романами.
Багато романів про напружений, приватний досвід, такий як війна,
сімейний конфлікт написані як автобіографічні романи.
Автобіографічний роман ‒ це два терміни, в яких можливо знайти
протиріччя. Тобто, автобіографія ‒ це суто розповідь, яка заснована лише на
фактах уявлення про своє життя, в той момент, як роман ‒ це вигадана розповідь,
казка, що випливає з фантазій автора. Незважаючи на те, що автобіографія
повинна бути на сто відсотків правдивою, а роман ‒ ні, вони можуть
перетинатися. Письменники знають як поєднувати істину з художньою
літературою, щоб створити фактичні твори, коли імена були змінені або створені
персонажі, певні деталі були опущені чи змінені та сюжетна лінія спрощена та
ін. Ці твори і вважаються автобіографічними романами.
Можна уявити спектр, з правдою на одному кінці та вигадкою в іншому.
Власне кажучи, автобіографія потрапляє на сам кінець розділу «правда».
Враховуючи свою суть, автобіографія може складатися не лише із серії
фактичних тверджень. Таке читати було б не дуже цікаво, це був би повний і
правдивий опис життя автора, а отже, автобіографія. А на іншому кінці спектру
є вигадка. Люди знайомі та прихильні до художньої літератури у формі романів,
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у яких можуть бути повністю сформовані персонажі, події та історії. Читачі
розуміють, що художні твори не повинні містити жодного правдивого
твердження чи факту, ані однієї реальної людини чи місцевої мови. В
автобіографічний роман покладено суміш правди і вигадки, яка лежить десь
посередині спектру. Автор залишається головним героєм, а більшість інших
персонажів або реальні, або засновані на реальних персонах, а також на тому, що
вони сказали або зробили. І більшість подій представлені майже так, як вони
відбулися. Деякі події можуть бути вилучені для того, щоб спростити сюжет, а
також те правдиве, про що розповідається в романі, також може бути
перероблене для полегшення розуміння.
Найбільш первинною характеристикою автобіографічного роману є
використання технік художньої літератури, що стосуються автобіографічної
художньої літератури, або поєднання елементів автобіографії та художньої
літератури. Автобіографічний роман за своєю суттю потребує лише автора як
головного героя, навіть якщо налаштування та персонажі ‒ це натяки на реальні
місця та людей чи, навіть, на повні вигадки. Зазвичай в автобіографічних
романах є сюжети глибоких подій, які трапилися у житті автора й іноді
обертаються навколо духовної чи пізнавальної зміни всередині головного
персонажа. Загальними темами автобіографічного роману зазвичай є стосунки,
війна або сімейні трагедії. Теми роману обертаються навколо досвіду автора.
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Переклад текстів з однієї мови іншою є одним з найважливіших питань
прикладної філології. З розвитком науки та техніки, а отже й галузевих
термінологій, з’явилися нові особливості перекладу, пов’язані безпосередньо з
пошуком еквівалентних термінів. Серед особливостей термінів дослідники
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виокремлюють їх залежність від певної системи поглядів [4, с. 101]. Важливою є
думка А. Анісімової про те, що «розмежування між науковим і побутовим
тлумаченням поняття і слова принципово важливе у вивченні термінології,
особливо гуманітарних дисциплін. Науковець уважає, що у деяких термінів
гуманітарних наук термінологічні властивості виражені неповною мірою.
С. Гриньов зазначає, що боротьба між ідеологіями, а також суб’єктивне
трактування понять призводить до появи у термінів емоційного забарвлення [1,
с. 54‒55].
Питання специфіки термінів та способів їх перекладу розглядали у своїх
працях багато мовознавців: Г. Агапова, Л. Алєксєєва, Н. Александрова,
І. Арнольд, О. Ахманова, І. Багмут, В. Виноградов, Г. Винокур, В. Даниленко,
Т. Кияк,
В. Комісаров,
В. Лейчик,
М. Мартем’янова,
C. Радецька,
О. Реформатський, Я. Рецкер, О. Смірницький, С. Хоменко та інші.
Розглянемо наступні способи перекладу термінів: бесперекладне
запозичення, трансформаційний переклад, описовий переклад, або
інтерпретація, та калькування.
Неперекладне запозичення термінів реалізується через транскрипцію або
транслітерацію. Прикладами є фелонія (felony), ад хок (ad hoc), де факто (de
facto), де юре (de jure). Даний метод не рекомендується для широкого
застосування, оскільки часто в мові вже існує шуканий варіант перекладу
терміну.
В основі трансформаційного перекладу лежить передача першого сенсу за
допомогою лексичних і/або синтаксичних змін первинної структури терміну.
Термін bench warrant прийнято перекладати як «наказ про арешт», незважаючи
на те що в оригінальному терміні немає слова, що означає арешт, і саме в цьому
і
полягає
трансформація.
Wrong-doer
відповідає
українському
«правопорушник», незважаючи на те, що в мові-джерелі в вихідному терміні
немає слів зі значенням «право». Навпаки, в англійському терміні присутній
елемент wrong-, а в українській він перекладається як «порушник порядку». Ще
одним прикладом трансформаційного перекладу є wanted – «в розшуку».
Описовий переклад (інтерпретація) також широко застосовується під час
перекладу безеквівалентних термінів. Так, наприклад, для перекладу одиниці
barrister (інколи транслітерують – «барристер») в українській є аналог «адвокат
вищого рангу», який має право виступати в суді. Аналогічним чином, wayward
youth – неповнолітній, що виявляє непослух (вид делінквентності
неповнолітніх). Позначення багатьох реалій, як, наприклад, Sheriff's
Departments – «Управління шерифів в графствах» (місцеві поліцейські
формування в США), неможливо перекласти без пояснення, оскільки в
українській мові таких понять не існує [3].
Під калькуванням розуміється дослівний переклад складових частин
складного терміну або терміну-словосполучення. В цьому випадку
перекладаються всі частини:
•
material evidence – істотні докази / речові докази;
•
summon a witness – викликати свідка;
•
search warrant– ордер на обшук;
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•
corpus delicti – «тіло» / склад злочину.
Деякі терміни можуть перекладатися більш ніж одним способом.
Найчастіше до таких термінів відносяться позначення наступних реалій:
професії (barrister – барристер, певний тип адвоката), класифікація злочинів
(felony – фелонія, тяжкий злочин, misdemeanour – місдимінор, нетяжкий злочин)
і окремі явища, які пов’язані з кримінологією (victim blaming – віктімблеймінг,
покладання провини на жертву). Слід зазначити, що вибір способу та
еквівалента в даному випадку залежить від контексту й від передбачуваного
впливу на аудиторію.
Певні терміни є багатозначними, що ускладнюю процес перекладу. Так, у
разі, коли термін у мові-джерелі має не одне, а декілька значень, йому відповідає
й декілька еквівалентів у мові перекладу: serious injury – це одночасно і
«серйозна шкода», і «тяжке тілесне ушкодження».
Заслуговують на увагу також приклади перекладу термінів з
абревіатурами: NSA surveillance – спостереження національної служби безпеки.
Під час перекладу також можуть зникати окремі слова: аttorney at law –
адвокат; justice court – суд. Або, навпаки, додаються нові слова: minor crimes –
злочини малої або середньої тяжкості.
Найбільшу складність під час перекладу термінів представляють три
групи: терміни на основі метафори, терміни на основі метонімії, й евфемізми.
Терміни на основі метафорі досить широко представлені в англійській
термінології кримінального права [2, с. 321‒326]. Проте між появою терміна та
його фіксацією у словнику може пройти до 10 років. Відсутність терміну в
словнику являє собою додаткову складність під час перекладу таких одиниць.
Однак навіть якщо термін зафіксований в лексикографічних джерелах, можливі
труднощі інтерпретації, пов’язані з прямим розумінням складових частин
терміну:
•
arrest of judgement – НЕ заарештують, а припинення виконання
рішення;
•
fishing expedition / trip – НЕ рибна прогулянка, а зондування ґрунту,
збір компромату;
•
miscarriages of justice – судові помилки;
•
straw purchase – покупка через підставну особу, опосередковане
незаконне придбання зброї (для того, хто не має права його придбати).
Аналогічна ситуація з термінами на основі метонімії:
•
cumulative punishment – сукупність злочинів (а не покарань) (або
визначення покарання за сукупністю злочинів);
•
bench and the bar – судді та адвокати;
•
bar association – асоціація адвокатів;
•
bench trial – судовий процес без присяжних (тобто із суддею).
Так, в наведених прикладах bar і bench означають не меблі в судовому залі,
а тих, хто розташовується на них, тобто, з одного боку, суддю (bench), з іншого –
адвокатів (bar).
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Нарешті, ще однією групою термінів-словосполучень, які найчастіше
викликають складності під час перекладу – евфемізми: ethnic cleansing або
disinfection, а також collateral damage. Перші два означають, майже, одне й те
саме явище – геноцид, етнічні зачистки, навмисне усунення певних етнічних або
національних груп.
Розглянуті труднощі перекладу термінів-словосполучень не є остаточним
списком таких особливостей. Крім того, слід зазначити, що подібні труднощі
зустрічаються й під час перекладу монолексемних термінів. Так, однією з
основних труднощів перекладу термінів в цілому є багатозначність:
•
abuse (v) ‒ 1. Зловживати. 2. Підвищувати.
•
violate ‒ 1. Порушувати. 2. Ґвалтувати.
•
violence ‒ 1. Насильство. 2. Примушування. 3. Фізичне насильство.
4. Посягання. 5. Напад.
•
testify ‒ 1. Давати свідчення. 2. Уявити докази. 3. Затверджувати,
заявляти;
•
steal ‒ 1. Краст. 2. Красти. 3. Викрадати.
•
racket ‒ 1. Рекет. 2. Шантаж. 3. Вимагання. 4. Обман. 5.
Шахрайство.
Слід зазначити, що, незважаючи на розглянуті вище основні способи
перекладу термінів права, перекладачі нерідко стикаються з труднощами
перекладу конкретного терміну в конкретному контексті, що в деякій мірі
обумовлено специфікою термінології. Крім того, на сьогодні немає повного
переліку стійких конструкцій, за допомогою яких необхідно перекладати певні
одиниці. Термінологія права, продовжуючи розвиватися, поповнюється все
новими термінами, на які ще немає ніяких варіантів перекладу, що також
створює труднощі для перекладача.
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ЖІНОК, ЩО ПОЄДНУЮТЬ ПРАЦЮ З
МАТЕРИНСТВОМ
У всіх цивілізованих країнах жінки, які виконують материнську функцію
забезпечуються додатковім правовим і соціальнім гарантіями. Не виключенням
є і Україна.
У теорії права під гарантіями розуміється система соціальноекономічних, політичних, моральних, юридичних, організаційних передумов,
умов, засобів та способів, що створюють рівні умови особі для здійснення нею
своїх прав, свобод та інтересів [1, с.168].
Багато фахівців у галузі трудового права, такі як О. А. Абрамова,
В. Н. Толкунова, Н. Н. Шептуліна, І. В. Вєтухова присвятили свої наукові
дослідження проблемі правових гарантій що надаються працюючім жінкам, які
виконують материнську функцію.
Але у зв’язку із фінансовою і, як наслідок, соціально-економічною
кризою, від якої потерпає наша країна, ця проблема потребує додаткового
дослідження.
Метою повідомлення є обґрунтування надання додаткових соціальних і
правових гарантій у трудових правовідносинах жінкам, що виконують
материнську функцію, а також надання пропозицій щодо удосконалення
чинного трудового законодавства.
Актуальністю даної проблеми є протиріччя між морально застарілим
трудовим законодавством та сучасними умовами ринкових відносин.
Ринкові відносини передбачають жорстку конкуренцію, як в
підприємницькій діяльності, так і на ринку праці. І в більшості випадків жінки
не витримують такої конкуренції порівняльно з чоловіками.
Цілком зрозуміло, що працюючім жінкам, щоб на рівних конкурувати з
чоловіками на ринку праці, потрібні додаткові правові гарантії у вигляді
трудових пільг та переваг. Але категорія працівників, які мають певні пільги та
переваги, не завжди бажана для роботодавців. І тому підприємці йдуть на певні
хитрощі, щоб відмовити таким працівникам, до яких відносяться і жінки, що
поєднують працю із материнством, у прийнятті на роботу.
Таким чином, виникає проблема чи надавати жінкам додаткові трудові
пільги і цим самим спровокувати негативне ставлення до них потенційних
роботодавців, чи забезпечити повну гендерну рівність у трудових
правовідносинах, шляхом скасування пільг за ознакою статі, й одночасно
зменшити конкурентоспроможність жінок на ринку праці.
Аргументом на користь надання жінкам додаткових трудових гарантій у
вигляді пільг та переваг є те, що організм жінки слабкіший, ніж чоловічий, вона
несе підвищене навантаження під час вагітності та годування дитини, їй
необхідні належні умови для догляду за грудними дітьми і в багатьох випадках
жінка, крім роботи на виробництві, більше часу приділяє домашньому
господарству та вихованню дітей.
Аргументом на користь забезпечення повної гендерної рівності у
трудових правовідносинах виступає негативне ставлення роботодавців до
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працівників, які мають додаткові пільги та переваги, змушені тривалий термін
знаходитися у соціальних відпустках, по закінченню яких, інколи, втрачають
професійні навички та кваліфікацію.
Законодавство України, з одного боку, прагне забезпечити гендерну
рівність у трудових правовідносинах, а з іншого, диференціює працівників за
статевою ознакою, шляхом надання жінкам додаткових пільг та переваг.
Так ст. 24 Конституції України забороняючи привілеї чи обмеження за
ознаками статі, одночасно гарантує забезпечення рівності прав жінки та
чоловіка спеціальними заходами, щодо охорони праці і здоров’я жінок, а також
створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з
материнством [2].
На практиці ці заходи виглядають у формі додаткових гарантій
працюючим жінкам. Ці гарантії передбачають пільги та переваги для жінок.
Тобто виникає позитивна дискримінація і таким чином порушується гендерна
рівність у трудових правовідносинах.
Норми внутрішнього законодавства України, які надають певні пільги та
переваги жінкам у трудових правовідносинах містяться перш за все у
Конституції України, Кодексі законів про працю України, Законах України
«Про зайнятість населення», «Про охорону праці», «Про відпустки».
Наприкінці 90-х років XX ст. у законодавстві зарубіжних країн
намітилася тенденція щодо ліквідації гарантій для жінок при використанні їх
праці на важких та шкідливих роботах, на роботах у нічний час, надурочних
роботах. Це повʼязується з гендерним рухом (gender (англ.) ‒ соціальна стать
людини), представники якого вимагають забезпечення рівності між чоловіками
і жінками, аргументуючи це тим, що диференціація праці розвиває у жінок
почуття неповноцінності й позбавляє їх рівних можливостей у доступі до
джерел існування. Процес руйнування системи правової охорони праці жінок,
що склалася історично, найбільше зачепив США, де більшість законів про
охорону праці жінок визнано недійсними [3, с. 40].
Є прихильники скасування пільг для жінок у галузі трудових
правовідносин і в Україні.
Як вважає І. П. Лаврінчук визначення жінок із такими додатковими
правами, по-перше, ще більше знижує їх конкурентоспроможність на ринку
праці, по-друге, порушує права представників іншої половини людства –
чоловіків, які перебувають у тих самих умовах, а також жінок і чоловіків, які
мають обов’язки по догляду за іншими близькими родичами [4, с. 30].
Іншу точку зору має Михайло Буроменський, який вважає, що позитивна
дискримінація не містить нічого образливого, тому що на сьогоднішній день
цілком зрозуміло, що жінки потребують спеціального захисту своїх прав.
Заходи позитивної дискримінації як раз і є тими заходами, які забезпечують
жінкам рівні можливості у доступі до універсальних прав. Потрібно з цим
погодитися і не намагатися воювати з цими заходами. При цьому ці заходи
могли б дійсно дати певний позитивний результат [5, с. 83].
На нашу думку, в Україні, деякі норми-заборони, встановлені як гарантії
для жінок, відіграють негативну роль для останніх, тому що обмежують доступ
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«слабої статі» до праці і таким чином ще більше знижують
конкурентоспроможність жінок на ринку праці.
Ми вважаємо, що в умовах ринкової економіки та прагнення України до
євро інтеграції, з одного боку, потрібно скасувати норми-заборони для жінок,
дати їм можливість самим вирішувати працювати на шкідливих роботах чи ні.
А з другого підсилити гарантії для жінок, що поєднують працю з материнством,
але не шляхом адміністративного і кримінального покарання роботодавців, що
порушують трудові права жінок, а шляхом економічного стимулювання
підприємців які використовують працю жінок, що поєднують працю з
материнством (наприклад, зниженням податків).
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СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ
ПРАЦІ ОСІБ, ЩО НЕ ДОСЯГЛИ 18 РОКІВ
На сьогодні, важливу роль займає необхідність розвитку охорони праці
населення країни тому, що дана тема є важливою соціальною проблемою кожної
держави. Додаткової уваги потребує охорона праці саме неповнолітніх, адже
вони користуються додатковими пільгами у зв’язку з фізіологічними,
психологічними та віковими особливостями та на ринку праці займають досить
велику частину.
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Готовність неповнолітніх до праці є складовою економічного та
соціального розвитку країни, гарантією демократичної держави, а також
важливою частиною розвитку її економіки.
Досить велика кількість науковців приділяють достатньо уваги, щодо
охорони праці саме неповнолітніх. Такі вчені, як О. А. Абрамова [1],
Є. О. Монастирський [2], Ю. А. Орловський [3] та багато інших досліджували у
своїх працях проблему охорони праці неповнолітніх відповідно до радянського
законодавства, але за сучасних умов існує зовсім не велика кількість досліджень,
які б комплексно охоплювали цю проблему.
Згідно до Закону України «Про охорону праці» тлумачення поняттю
охорона праці наступне: «охорона праці – це система правових, соціальноекономічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та
засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі
роботи» [4].
Додаткові пільги, які надаються особам, що не досягли 18 років визначає
відмінність їх правового регулювання праці, але на неповнолітніх повністю
поширюється законодавство про працю, а їх права щодо трудового договору
прирівнюються до прав повнолітніх працюючих.
Існують такі пільги, щодо праці неповнолітніх:
1.
Скороченої тривалості робочого дня.
2.
Заборона піднімати і переміщувати речі, маса яких перевищує
встановлені граничні норми які затверджено Наказом Міністерства охорони
здоровʼя України від 22.03.96 р. N 59:
•
граничні норми діють на всій території України і поширюються на
всі підприємства, установи, організації, учбові заклади, а також на юридичних та
фізичних осіб, які використовують працю підлітків від 14 до 18 років;
•
до роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей,
допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено
відповідним лікарським свідоцтвом;
•
робота з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.
3.
Встановлення мінімального віку прийняття на роботу.
4.
Обов’язковий медичний огляд під час працевлаштування та до
досягнення 21 року.
5.
Заборона залучення до робіт із небезпечними умовами праці.
6.
Встановлення особливого порядку звільнення.
7.
Надання щорічної відпустки. Яка згідно ст. 195 КЗпП, надається
відповідно до графіку, в зручний час для неповнолітнього. Тривалість
відпустки – 31 календарний день.
8.
Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом робочого
року, а також заміна відпустки грошовою компенсацією особам до 18 років.
9.
Заборона до нічних, надурочних робіт у вихідні дні [4; 5].
Саме через досить велику кількість пільг та переваг, які передбачені
законодавством про працю, рівень конкурентоздатності неповнолітніх на ринку
праці досить низький. Держава має розробити спеціальні заходи в інтересах
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молоді та сприяти державним і приватним установам, наймати на роботу та
навчати молодь.
Для прийняття на роботу неповнолітніх, місцеві органи державної
виконавчої влади визначають в межах ст. 6 Закону України «Про сприянню
соціальному встановленню та розвитку молоді в Україні». В якій встановлені
квоти робочих місць саме для працевлаштування молоді. При цьому під
молоддю, розуміються громадяни віком від 14 до 28 років.
Дана квота використовується для направлення на виробництво осіб, які
закінчили загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади та осіб
молодше 18 років. Відмови молоді, направленим для працевлаштування в
рахунок квоти, у прийнятті на роботу забороняється. Рішення може бути
оскаржене в судовому порядку.
Державний нагляд за додержанням законодавчих та нормативних актів про
охорону праці здійснюють такі державні органи:
1.
Державний комітет України по нагляду за охороною праці.
2.
Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
охорони здоровʼя України.
3.
Органи державного пожежного нагляду управління пожежної
охорони Міністерства внутрішніх справ України [4].
Неповнолітні працівники зобовʼязані реєструватися як платники податків
відповідно до Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб ‒ платників
податків та інших обовʼязкових платежів» від 22.12.1994 р. № 320/94-ВР і
отримати свій ідентифікаційний код. Згідно до ст. 12 Закону України «Про
оплату праці» регулюється оплата праці осіб молодше 18 років, та інших
незахищених категорій населення [4].
За порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
застосовуються штрафні санкції до працівників. Накладений штраф, вноситься в
касу підприємства. Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржене в
місячний строк у судовому порядку. Кошти від застосування штрафних санкцій
зараховуються до Державного бюджету України [5].
За сучасних умов охорона праці вимагає вдосконалення як нормативного,
так і організаційного. Достатньо велика кількість осіб, які не досягли 18 років
при влаштовані на роботу, нехтують або навіть не знають про спеціальний
комплекс прав та пільг, які їм надаються стосовно охорони праці, а на деяких
підприємствах та організаціях, користуючись цим, не завжди повідомляють.
Головним із чинників реалізації норм охорони праці неповнолітніх є
інформування осіб, що не досягли вісімнадцяти років про їх права, гарантії та
умови праці через засоби масової інформації. Рівень охорони праці осіб
молодших 18 років у тому чи іншому суспільстві свідчить про зрілість держави,
розвиненість її державно-правових інститутів та рівень суспільно-правової
свідомості.
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ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ
Питання подружнього контракту є досить актуальним для життя кожного
через те, що за допомогою його вирішуються проблеми власних майнових
взаємовідносин серед людьми, котрі одруженні.
Проте, українське відношення до шлюбного контракту відносно молоде та
незрозуміле для більшості населення, тому що це спричинено звичаями
радянського часу. Також це викликано нестачею у людей знань щодо правових
положень та його ролі. Таким чином, шлюбний контракт не придбав великої
поширеності в нашій країні.
Отже, метою тез є дослідження поняття шлюбного договору та його
значення в Україні.
Питання шлюбного контракту та його теоретичні основи були дослідженні
у роботах таких науковців: І. В. Жилінкова, А. Болховітіної, С. Я. Фурси,
Є. Ульяненко, Я. Новохацької, В. Антошкіної та ін.
Шлюбний договір – це, перш за все, договір про вирішення спірних питань
життя сім’ї, укладений між особами які вступають у шлюб, або подружжям.
Новацією сімейного кодексу України є положення про те, що шлюбний договір
може бути укладено не тільки до одруження, як встановлювалось Кодексом про
шлюб та сім’ю, а й під час шлюбу [1].
Шлюбний контракт, котрий укладений до шлюбу, набуває чинності в день
оформлення шлюбу. Шлюбний контракт, який складений у шлюбі, набуває
юридичної сили після його нотаріального закріплення.
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Відповідно до ст. 92 Сімейного кодексу України «шлюбний договір може
бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також
подружжям».
Отже, в Україні подружні контракти почали укладати не так давно, тільки
з 2004 року, коли з’явився новий Сімейний кодекс.
Прерогативами подружнього договору вважаються:
•
занотовується участь кожного з подружжя в спільному родинному
бюджеті;
•
запорука стосовно матеріальної допомоги;
•
рішення правової основи щодо помешкання пари;
•
розділ майна, якщо пара подає на розлучення;
•
урегулювання запитань, які пов'язані з дітьми у разі розлучення;
•
визначення правової умови щодо окремого пожитку пари у шлюбі;
•
шлюбний контракт - це найбільший захист прав людини, у випадку
шлюбу громадянина України з іноземцем;
•
тощо.
Згідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 93 СК України, подружній контракт не може
ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище та
не може передаватись у власність одному із подружжя нерухоме майно та інше
майно, право на яке підлягає державній реєстрації.
Через те, що шлюбний договір по-перше регулює майнові проблеми, то
треба розуміти, що за загальними нормами усе майно, котре нажите в союзі,
лічиться володінням пари. Але в договорі дозволено прописати, на котре майно
не буде розповсюджуватися це правило.
Шлюбна угода може бути трансформована парою у разі:
1)
прибирання деяких його умов;
2)
довершення новими домовленостями;
3)
коректування наявних положень угоди.
Договір про зміну подружньої угоди засвідчується нотаріусом.
Проте шлюбний договір поки що не може розв’язати всі проблеми
подружжя, бо завжди в конкретній сім'ї будуть суперечливі питання з того чи
іншого приводу. Якщо члени подружжя не мають спільних інтересів,
розходяться у принципових переконаннях, не досягають сексуальної гармонії, то
їх врегульовані господарські відносини можуть лише зменшити гостроту
незадоволення один одним. Чим менше сучасна людина бачить у шлюбі засіб
організації побуту, тим більше від партнера чекають якостей, духовно близької
людини [2, с. 30].
Насамперед це стосується нашої країни, де відбувається процес
формування нових суспільних відносин, де інститут сім'ї та подружжя відходить
від своїх традиційних моделей. Іде процес боротьби за встановлення
пріоритетності в сім'ї, зміна ролей батька і матері, мати домінує в сім'ї та
домашньому господарстві, батько є лише номінальною главою сім'ї, навіть
емоційні зв'язки у нього менші, ніж у матері [3, с. 118 - 119].
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Третина одружень в Україні завершуються розлученнями. Проте немає
людей, які реєструють шлюб, для того щоб розлучитися, через це є підстава
уберегти себе, спрогнозувавши все найгірше в подружньому договорі і втішатися
сімейним побутом. А тому, головними доводами за шлюбний договір є:
•
людина може установити власні майнові права і зобов’язання ще до
реєстрації шлюбу;
•
у разі розлучення, то подружній договір збереже власний час, гроші
та емоціональний обстановку.
Одним з центральних недоліків шлюбних договорів є те, що
трансформувати або порушити його дуже важко. Законодавством заборонено
однобічна зміна домовленостей шлюбного контракту, утім, подібні зміни
можуть бути прописані за обопільною злагодою подружжя.
Шлюбні договори можуть чимало збільшитися, якщо:
•
кожен буде знати про можливість підписання подружнього договору
за законодавством України. Адже по телевізору усі бачили та чули про подібний
тип договорів в США і Європі, та вважають, що в Україні він не укладається;
•
зміниться менталітет українців;
•
вартість нотаріального завірення шлюбного договору буде менша.
Як вважають психологи, подружні відносини ‒ це постійно розвиваючий
процес партнерства, постійна робота для досягнення власних і спільних цілей.
Це спільна праця над процесом досконалості відносин, існуючих тут і зараз,
завдяки якому відбувається збагачення любові, сім'ї й особистості кожного з
членів подружжя. Помилково розглядати шлюб як фортецю, як контракт, який
заключено раз і назавжди. Лише постійна робота над взаєминами, пов'язаними
сумісним життям і коханням, приводять до появи відданості та прив'язаності між
особами [4, с. 192‒193].
Психологи узагальнили, що складати шлюбний контракт чи ні – це власне
рішення кожного з нас, і однієї інструкції для усіх нема. Проте зарубіжний досвід
наголошує на тому, що шлюбні контракти – це не риса недовіри, а навпаки –
запевнення у світлому майбутньому.
У висновку треба зазначити, що варто не забувати, що шлюбний договір в
Україні перебуває тільки у періоді розвитку, тому треба більш глибоко пізнати
його, з метою удосконалення та виключення присутніх неузгодженостей серед
правилами цивільного й сімейного законів України. Адже так можна здобути
згуртованості в правовій діяльності.
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РОЗРОБКА КАРТИ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
РИЗИК-КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Відповідно до проєкту Вимог до стрес-тестування за ключовими ризиками
діяльності страховика та розкриття інформації щодо результатів його
проведення [1] актуалізується питання ризик-контролю діяльності страхових
компаній, ключовим елементом якого повинно стати стрес-тестування. А
запровадження Вимог до страховиків щодо платоспроможності та достатності
капіталу, якості активів та ризиковості операцій сприятиме удосконаленню
методології й стандартів регулювання та нагляду за страховиками [2]. Карту
ризиків запропоновано авторами на основі проєкту Вимог до стрес-тестування
за ключовими ризиками діяльності страховика та розкриття інформації щодо
результатів його проведення [1].
Зручною формою для ідентифікації ключових ризиків діяльності
страховика та формування профілю його ризиків є карта ризиків, оскільки
перевагами використання цього діагностичного інструменту за діяльністю
страховиків є: більш наочна ідентифікація профілю ризиків, виявляння ризиків,
до яких найбільш схильна страхова компанія, визначення факторів ризиків, що
найбільшим чином впливають на ці ризики.
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Слід зазначити, що карту ризиків подано у конкурсній роботі для участі у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань 07
«Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», спеціалізації «Страхування» у 2019-2020 н.р. (автори –
Ковальова К., Манасян В., науковий керівник – С. А. Ачкасова). Деталізовану та
удосконалену карту ризиків за структурою, компонентами, з метою
використання її для страхових компаній зі страхування життя та ризикових
страхових компаній, наведено в табл. 1.
За проєктом Вимог до стрес-тестування за ключовими ризиками діяльності
страховика та розкриття інформації щодо результатів його проведення
індикатором ризику є норматив платоспроможності та достатності капіталу
страховика [1]. Як видно з табл. 1, деталізована карта дає можливість наочної та
розгорнутої оцінки впливу реалізації ризику, найбільш реалістичного сценарію
реалізації ризику (стресу), розміру потенційного збитку, стану страхової
компанії на основі значень індикатора ризиків – нормативу платоспроможності
та достатності капіталу до та після стрес-тестування, обґрунтованого виявлення
причин можливих криз та надання рекомендацій щодо підвищення
стресостійкості страховика.
Таблиця 1
Карта ризиків страхової компанії
Дата стрес-тестування
Ризики діяльності
(профіль ризиків)

Ринковий ризик
інвестицій в акції
Ринковий ризику
інвестицій в
облігації (крім
державних цінних
паперів)
Ринковий
майновий ризик
щодо нерухомого
майна
Ризик дефолту
контрагента
Ризик учасника
небанківської
фінансової групи
Андеррайтинговий
ризик для
страховика, який
здійснює
страхування життя
Андеррайтинговий
ризик для
страховика, який
здійснює види
страхування інші,

Норматив
платоспром
ожності та
достатності
капіталу до
стрестестування

Норматив платоспроможності та достатності капіталу після
стрес-тестування
Сценарії реалізації ризику (стресу)
Перспективн
№1
№2
№3
№4
№5
е значення
після
стрес5%10%20%0%-5%
> 30%
тестування
10%
20%
30%

Резерв нетто-премій

RBNS

IRNR

КЗ

ВОДС

Потенційний
збиток
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ніж страхування
життя

Ринковий
валютний ризик

Ідентифіковані
ризики

№1

№2

< 20

-20% (-10%)

Значення індикатору ризику
після стрес-тестування

№3
10%0%

№4
0%10
%

Вплив
зниження

№5

№6

10%20%

> 20

Рекомендації щодо підвищення
стресостійкості страховика
Поточні
Тактичні
Стратегічні

Слід зазначити, що під час проведення стрес-тестування страховик
вимірює (розраховує) вплив кожного ключового ризику на свій фінансовий стан
за визначеними проєктом Вимог до стрес-тестування за ключовими ризиками
діяльності страховика та розкриття інформації щодо результатів його
проведення сценаріями (варіантами реалізації ключового ризику (стресу)).
Страховик обирає реалістичний для себе сценарій реалізації ризику за кожним
емітентом, об’єктом, страховиком, контрагентом (сукупністю контрагентів),
активом (зобов’язанням), та оцінює потенційні збитки за кожним реалістичним
сценарієм. Для ринкового ризику інвестицій в акції, ринкового ризику інвестицій
в облігації (крім державних цінних паперів), ринкового майнового ризику щодо
нерухомого майна, ризику дефолту контрагента, ризику учасника небанківської
фінансової групи, виділяють п’ять сценаріїв реалізації ризику (стресу): зміна
стресу від 0% до 5% (сценарій №1), від 5% до 10% (сценарій №2), від 10% до
20% (сценарій №3), від 20% до 30% (сценарій №4), більше 30% (сценарій №5)
[1].
Для ринкового ризику виділяють шість сценаріїв, у результаті яких
страховик може як понести потенційні збитки, так і отримати потенційний
прибуток. Андеррайтинговий ризик для страховика, який здійснює страхування
життя визначається за рахунок резерву нетто-премій [1]. Андеррайтинговий
ризик для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування
життя здійснюється шляхом перевірки адекватності страхових зобов’язань з
урахуванням збільшення розміру резерву заявлених, але не виплачених збитків
(RBNS), резерву збитків, які виникли, але не заявлені (IRNR), кредиторської
заборгованості (КЗ) та витрат, які пов’язані з обслуговуванням договорів
страхування (ВОДС) [1]. Вимірювання (розрахунок) впливу на фінансовий стан
страховика наведених ризиків здійснюється страховиком за формулами,
наведеними в додатках 1-9 до Вимог [1].
Після ідентифікації ризиків та оцінки потенційного збитку, фахівці
надають рекомендації щодо підвищення стресостійкості страховика. Прикладом
рекомендацій є: посилення контролю за максимально ймовірними
несприятливими сценаріями реалізації ризиків; перегляд періодичності
проведення стрес-тестування у зв’язку із підвищенням ймовірності настання
несприятливих сценаріїв реалізації ризиків. Отже, отримана інформація на
основі заповненої карти-ризиків дозволить різним стейкхолдерам більш наочно,
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ефективно та швидко визначити профіль ризиків страхової компанії, визначити
вплив найбільш реалістичних несприятливих сценаріїв реалізації ризику (стресу)
на страхову компанію, надати рекомендації щодо підвищення стресостійкості
страховика.
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
В нашому сьогоденні конкуренція відіграє важливу роль як рушійна сила
розвитку ринкової системи. А конкурентоспроможність виступає базовою
умовою для повної реалізації своїх інтересів суб’єктами господарювання та їх
успішним функціонуванням на ринку. Тому питання забезпечення конкурентних
переваг набуває все більш першочергового характеру.
Конкурентоспроможність підприємства можна розглядати як здатність
компанії виробляти та реалізовувати продукцію чи надавати послуги, які мають
змогу конкурувати з товарами-субститутами за рахунок власної переваги у ціні,
якості, доступності та інших факторів. На основі постійної конкурентоздатності
формується тенденція позитивних результатів основних показників, що
призводить до укріплення позицій компанії на ринку, підвищення вартості її
власного капіталу.
Процес формування конкурентоспроможності описує дії, направлені на
запуск і підтримку змін, які відповідатимуть сучасним та майбутнім вимогам
ринку. Продуковані зміни мають охоплювати цілий ряд основних організаційних
складових, до яких відносяться структура кадрів, кваліфікація персоналу, діюча
технологія, обладнання, продукція, ринки збуту тощо [1]. Відповідно до цих
факторів вихідним моментом підвищення конкурентоспроможності слугує
розробка стратегії з урахуванням всіх аспектів сприяння та протидії створення
конкурентних переваг.
Загалом управління конкурентоспроможністю включає наступні етапи:
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1)
дослідження рівня конкурентоспроможності фірми та її положення
на ринку;
2)
виявлення наявних та окреслення потенційних конкурентних
переваг, вивчення опорних факторів забезпечення конкурентоздатності;
3)
визначення основних цілей організації та пріоритетів;
4)
розробка довготривалої конкурентної стратегії з врахуванням
прогнозованих змін в сегменті функціонування підприємства;
5)
впровадження запланованих стратегією операцій у відповідності до
встановлених часових меж;
6)
моніторинг результатів втілення розробленої стратегії: виявлення
закономірностей, найбільш впливових факторів та дій;
7)
реформування конкурентної стратегії з внесенням коригувань задля
її удосконалення [2].
В процесі розробки конкурентної стратегії підприємства значну увагу слід
приділити сучасним впливовим чинники формування конкурентоспроможності,
ключовими з яких є такі:
- інвестиції в новітні ефективні технології та людський капітал;
- економічне середовище, сприятливе для виникнення і дифузії
нововведень і технологічного розвитку компанії;
- відкрита система міжнародної торгівлі за умови захисту національних
інтересів;
- розвиток світової економіки та процеси глобалізації світового
господарства, які призвели до потреби безперервної модернізації стратегії
конкурентних преваг [2].
В політиці конкурентоздатності компанії суттєвою рисою є здатність
швидко реагувати на будь-які зміни, навіть незначні, у вподобаннях клієнтів, що
дозволяє фірмі пристосуватись до нових кон’юнктурних умов. Адаптаційний
механізм до утворених змін в зовнішньому середовищі має базуватись на
оптимальному поєднанні інноваційних, технологічних, організаційних,
фінансових, технічних та інших важелях, які виступають регуляторами
успішності підприємства на ринку.
Досягнення компанії у галузі її функціонування, до яких відносяться
показники прибутковості та рентабельності, обумовлені також конкурентними
перевагами, які поділяються на два типи: "перевага в уміннях" і "перевага в
ресурсах". Перша категорія визначає професіональні переваги: якість
виконуваних завдань, рівень задоволення споживачів, наданими послугами та
товарами, дієвість та оригінальність маркетингових програм, аналіз
можливостей підприємства та потреб ринку, ступені впровадження інноваційних
розробок та ефективності діяльності команди тощо. Друга перевага заснована на
доступі до ресурсів: сировини, енергії, комплектуючих, фінансів, кадрів,
інформації
тощо.
Дана
категорія
значною
мірою
забезпечує
конкурентоспроможність компанії [1].
Таким чином, створити дієву стратегію забезпечення конкурентних
переваг компанії можна за умови якісної взаємодії ресурсного потенціалу
підприємства, найбільш вагомих факторів конкурентоспроможності в галузі та
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наявних й очікуваних трендів в сфері функціонування. На основу оптимального
поєднання таких факторів мають опиратись управлінські рішення щодо
пріоритетності фінансування напрямків розвитку компанії.
В ході оцінки результативності конкурентної стратегії слід в першу чергу
звертати увагу на такі аспекти:
часовий простір, який передбачає визначення залежності швидкості
змін, потрібних ринку, та їх актуальності, а також встановлення рівня
конкурентоздатності в поточний час та в перспективний період;
комплексність підсумку, яка включає врахування специфіки сфери
діяльності, впливу прямих та сторонніх, зовнішніх та внутрішніх факторів,
елементів тактичного та стратегічного плану, інших додаткових чинників;
взаємозалежність з визначеними нюансами системи управління
підприємством, такими як задекларована місія, заплановані цілі, розроблені
довгострокові стратегії [3].
Оцінка результативності конкурентної стратегії слугує інструментом для
вдосконалення даної стратегії в подальшому.
Отже, наявність конкурентних переваг обумовлює результати діяльності
компанії, такі як прибутковість, рентабельність, ринкова частка тощо, тому
конкурентоспроможність є необхідною умовою успішного та довгострокового
функціонування підприємства на ринку. При формуванні конкурентної стратегії
слід враховувати потенціал та наявні можливості підприємства, найбільш
впливові фактори конкурентоздатності фірми у галузі, сучасні й майбутні
тенденції на ринку та перспективи розвитку компанії в масштабах сфери її
функціонування.
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ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ: ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІЇ
ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ В УКРАЇНІ
Наявність
достатнього
обсягу
оптимально
структурованих
золотовалютних резервів є однією з гарантій стабільності економіки будь-якої
країни. Структура і рівень диверсифікованості золотовалютних резервів
більшості країн світу є залежними від загальної економічної ситуації в державі,
стійкості національної грошової одиниці, місця країни у світовій економіці тощо.
Саме тому актуальною і важливою є проблема визначення рівня забезпеченості
країни золотовалютними резервами, ефективності управління ними та
оптимізації їх структури.
Згідно з Законом України «Про Національний банк України»
золотовалютний резерв – це резерви України, відображені у балансі
Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим
співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків [1].
Серед основних причин і потреб, які зумовлюють необхідність
формування певного обсягу офіційних золотовалютних резервів країни варто
виокремити: покриття дефіциту платіжного балансу держави; проведення
Національним банком України девізної політики з метою підтримки на
оптимальному рівні попиту і пропозиції на національну валюту через валютні
інтервенції; утворення ліквідних коштів для потреб зовнішніх розрахунків;
фінансування купівлі-продажу на ринку іноземної валюти в обмін на
національну.
Основними функціями, які виконують золотовалютні резерви країни, є:
формування державних заощаджень; забезпечення достатнього рівня ліквідності
на фінансовому ринку за умови розгортання кризових явищ; підтримка
впевненості учасників ринку у спроможності держави виконати наявні зовнішні
зобов’язання; здійснення валютної політики через можливості регулювання
рівня обмінного курсу національної грошової одиниці; одержання прибутку під
час здійснення фінансових операцій; обслуговування зовнішнього боргу
держави та інших валютних зобов’язань. Важливо зазначити, що золотовалютні
резерви також виступають у ролі гаранта стабільності національної грошової
системи. Яскравим доказом цього є той факт, що під час азійської фінансової
кризи, що розгорталася у 1997-1999 роках, суттєві фінансові потрясіння не
торкнулися лише країн із значним обсягом сформованих валютних резервів, в
той час як інші потерпали від вимушеної істотної девальвації своїх валют.
В сучасних ринкових умовах золотовалютні резерви більшості країн світу
структурно складаються з іноземної валюти; монетарного золота (золотого
запасу); обсягу спеціальних прав запозичень та резервної позиції в МВФ.
Джерелами формування золотовалютних резервів є: власні кошти НБУ
(прибуток) відповідно до розподілу, затвердженого Правлінням банку; профіцит
торговельного балансу; придбані дорогоцінні метали, золото та валютні
цінності; кошти від притоку іноземних інвестицій; фінансові ресурси від
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залучення довгострокових кредитів від міжнародних фінансових організацій,
урядів іноземних країн та інших кредиторів.
Динаміку зміни загального обсягу золотовалютних резервів в Україні за
період 2014-2019 років представлено на рис.1. Станом на січень 2014 року
золотовалютні резерви України становили 17 085,6 млн. дол. США. У 2015 році
відбулося суттєве зниження обсягу резервів на 63,94% до показника 6419,66 млн.
дол. США. Основною причиною такого падіння стало погашення кредитів
Міжнародного валютного фонду, значні виплати за облігаціями внутрішньої
державної позики, а також здійснення на ринку валютних інтервенцій. У 2016
році характерними є тенденції до зростанням обсягу золотовалютних резервів
України до 13441,59 млн. дол. США. Аналогічні тенденції зберігаються і в
наступних роках із середнім приростом у 17,2% щорічно. Зростання у 2019 році
до показника 25302,16 млн. дол. США пов’язують із продажем облігацій на
внутрішньому ринку і сприятливою ситуацією на світових ринках для
українського експорту, що супроводжувалося порівняно низькими обсягами
імпорту.

Дата

Рис.1. Динаміка зміни загального обсягу золотовалютних резервів в
Україні за період 2014-2019 років [2]
Важливо зазначити, що саме оптимальний розмір золотовалютних
резервів, який максимально об’єктивно відповідає основним цілям та політиці
НБУ, має дуже важливе економічне значення, адже завищений їх обсяг
спричиняє «заморожування» значної частини багатства держави на тривалий
період часу, а значення нижче необхідного призводить до обмеження
регулятивних можливостей в монетарній сфері, а також до погіршення
платоспроможності країни на світовій арені.
Отож основними завданнями НБУ з метою формування офіційних
золотовалютних резервів, запобігання втрат у процесі управління ними має
стати:
визначення
раціонально
обґрунтованого
загального
обсягу
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золотовалютних резервів; досконале вивчення сукупності факторів, що
здійснюють вплив на якісь сформованих резервів, обмінний курс національної
грошової одиниці; диверсифікація запасів у валютних цінностях; недопущення
ситуації знецінення активів, що знаходяться у резервах, внаслідок коливання
курсів іноземних валют; забезпечення відповідності між структурою резервів та
спрямуванням платежів за операціями обслуговування зовнішнього боргу та
зовнішньоекономічними операціями; періодичне слідкування за динамікою
кон’юнктури у рамках світових валютних ринків.
Отже, необхідною умовою захисту України від розпалу валютнофінансових криз у її економічному просторі є формування оптимального обсягу
надійно структурованих золотовалютних резервів, що водночас слугуватиме
надійним підґрунтям для ефективного здійснення валютних інтервенцій у
державі.

Література:
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ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ УРЯДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ
«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»
3 лютого 2020 року почала свою дію урядова державна програма “Доступні
кредити 5-7-9%”. Ця Програма передбачена для створення і розширення
власного мікро- та малого бізнесу під рекордно низький відсоток — 5, 7 або 9%
на суму до 1,5 млн грн строком до 5 років [4].
За останні шість місяців вартість кредитів у банках істотно зменшилась,
але для масштабних змін Уряд прийняв рішення компенсувати частини
відсоткової ставки таким чином, щоб фізична/юридична особа фактично змогла
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отримати кредит під 5-7-9 відсотків в залежності від того, яку кількість робочих
місць буде створювати нова справа (табл.1).
У державному бюджеті на 2020 рік для фінансування програми "Доступні
кредити 5-7-9%" передбачено 2 млрд грн. Міністерство фінансів планувало у
2020 році видати в межах програми 50 тис позик. За рік це дозволить створити
до 90 тис. нових робочих місць і залучити близько 2 млрд грн внутрішніх
інвестицій у сферу малого бізнесу [3]. Однак, за даними Мінфіну, до 2 березня
за програмою було видано 97 кредитів на загальну суму 66,11 млн грн. При
цьому кількість заявок 26 лютого перевищила 15 тис. Програма виявилася дуже
затребуваною. Так, лише протягом останнього тижня лютого кількість заявок на
участь в програмі зросла на 145%: з 6 190 до 15 190.

Таблиця 1 - Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків
України (без урахування овердрафту)
Усього

з них:

у т.ч.

фізичні особи

суб`єкти господарювання

усього

короткострокові

довгострокові

усього

короткострокові

довгострокові

усього

короткострокові

довгострокові

усього

короткострокові

довгострокові

усього

короткострокові

довгострокові

іноземна валюта

довгострокові

іноземна валюта

національна
валюта

короткострокові

іноземна валюта

національна
валюта

усього

Дата

національна
валюта

01.10.19

20,6

20,2

25,1

3,9

3,6

6,0

36,5

38,7

29,3

16,5

16,5

0,0

17,0

16,9

19,4

3,9

3,6

6,0

31.10.19

18,9

18,4

23,0

4,3

4,1

7,6

35,3

38,2

29,2

0,0

0,0

0,0

16,8

16,5

19,6

4,3

4,1

7,6

01.11.19

19,7

19,2

26,1

3,6

3,5

6,3

36,2

38,5

30,2

0,0

0,0

0,0

16,3

16,1

20,5

3,6

3,5

6,3

29.11.19

18,0

17,4

21,7

4,5

4,2

7,1

31,8

34,4

27,3

0,0

0,0

0,0

15,8

15,6

18,5

4,5

4,2

7,1

02.12.19

21,1

20,4

27,2

3,9

3,5

6,9

34,3

36,3

29,0

0,0

0,0

0,0

15,3

15,2

20,4

3,9

3,5

6,9

28.12.19

32,8

34,8

24,1

4,4

6,9

3,9

36,1

38,4

25,4

0,0

0,0

0,0

15,2

13,9

19,2

4,4

6,9

3,9

03.01.20

19,4

18,3

24,3

3,7

3,4

9,4

35,6

36,8

32,8

0,0

0,0

0,0

15,1

14,1

20,1

3,7

3,4

9,4

31.01.20

14,3

13,6

24,5

3,6

3,5

6,5

36,3

38,9

30,3

13,5

13,5

0,0

11,8

11,5

19,2

3,6

3,5

6,5

03.02.20

17,3

16,5

29,2

3,8

3,7

6,9

38,6

39,7

33,8

11,0

11,0

0,0

11,5

11,2

20,7

3,8

3,7

6,9

28.02.20

13,7

12,9

23,4

4,5

4,3

7,2

36,7

39,1

30,6

0,0

0,0

0,0

11,1

10,6

19,1

4,5

4,3

7,2

02.03.20

18,2

17,3

28,4

5,0

4,8

7,1

39,1

39,7

36,0

11,0

11,0

0,0

10,4

10,0

18,4

5,0

4,8

7,1

19.03.20

18,7

18,4

20,5

6,0

5,2

7,6

37,1

38,6

30,9

0,0

0,0

0,0

16,0

15,7

18,3

6,0

5,2

7,6

Джерело: [2].

Зокрема, програма включає кредит для власної справи на суму до 1,5 млн
грн на п'ять років з такими умовами:
5% — для нового та діючого бізнесу, який створить мінімум два робочі
місця;
7% — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створить робочі місця.
За кожного найнятого працівника ставка буде знижуватися на 0,5%;
9% — для діючого бізнесу, який має виручку 25-50 млн грн [3].
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Кредитне фінансування має бути спрямоване підприємцями-учасниками
на придбання нових та б/в основних засобів (крім нерухомості), модернізацію та
ремонт наявних основних засобів, будівництво, ремонт або реконструкцію
приміщень (крім офісних) [1].
Наразі скористатися програмою дешевого кредитування можна,
звернувшись до семи банків: Ощадбанку, Приватбанку, "Укргазбанку",
"Укрексімбанку", Банку "Львів", "Кредобанку" та "ПУМБ" [1].
Однак така державна програма має свої недоліки:
1. За допомогою урядової програми неможливо отримати кредит на
створення бізнесу, якщо ФОП зареєстрований менше року тому.
2. Для отримання кредиту двом банкам з трьох необхідна застава у вигляді
нерухомості чи транспортного засобу.
3. Для отримання позики під заставу вживаного обладнання необхідно
сплатити комісію 0,5%.
4. Для отримання кредиту потрібно мати досвід роботи в справі, яка
відкривається.
5. Якщо на початковому етапі нового бізнесу підприємець планує
працювати один, щоб отримати досвід чи швидше виплатити кредит, ставка
кредиту буде не 5% річних, а 7%.
Разом з тим, програма може стимулювати розвиток сформованого
прибуткового малого та середнього бізнесу. Зокрема, вона дає такому бізнесу
дешеві оборотні кошти та кошти для придбання чи оновлення основних фондів.
Уже на ранніх етапах роботи цієї програми плануються зміни. Вони
полягають у тому, щоб по-перше, розширити лінійку фінансових інструментів і
передбачити опцію фінансового лізингу. По-друге, є сенс дати можливість брати
ці кредити на придбання приміщень, адже перше, що потрібно для того, щоб
почати бізнес — це приміщення. Третя можлива зміна – це підвищення частки
тіла кредиту, яка покривається державним коштом в рамках програми
фінансових гарантій з 20% до 40%.
Отже, з метою підтримки українців у їх прагненні ставати власниками
бізнесу та виробництва в Україні держава покликана забезпечити всіма умовами
для такого розвитку. Початком цього стало доступне фінансування, що
зруйнувало основну з перепон росту мікро- та малих підприємців. Головними
його складовими є інформація, інноваційність та фінанси - фундаментальні
ресурси для бізнесу.
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БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: ПРАВОВІ І
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ
За останні роки банківські системи країн Латинської Америки зазнали
кардинальних змін. Хвиля консолідації змела неефективно керовані банки з
недостатньо високим рівнем капіталізації і в корені змінила стиль банківських
операцій. В регіоні нарощують свою присутність великі міжнародні банківські
інститути. Разом з тим численні фінансові кризи стали серйозним
випробуванням для банківських систем Латинської Америки.[2].
Можна виділити такі загальні риси банківських систем країн Латинської
Америки, які характерні для всього регіону:
1. Вагоме місце в банківських системах цих країн займають державні
банки, посилення ролі яких відбулося ще пів століття тому. Таке домінуюче
положення банків, які належать державі називають «Державним капіталізмом».
2. Для південноамериканського регіону характерна різноманітність
організаційних форм банків. Зокрема, існування особливого типу інвестиційних
банків «корпорацій розвитку», які знаходяться під повним контролем держави, а
також спеціалізовані галузеві банки та спеціальні фонди, які одержували кошти
за рахунок трансфертів або кредитів міжнародних фінансових організацій. Вони
були спрямовані на фінансування певних галузей. Наприклад, в Колумбії при
Центральному банку і під його контролем працювали фонди, які фінансували
сільське господарство, промисловість, міський розвиток тощо [1].
3. Економіка значної частини Латинської Америки вражена мінливим та
високим рівнем інфляції, до чого призводить політика урядів та відсутність
достатньої незалежності у центробанків, які повинні виступати противагою до
рішень уряду[2].
4. Латиноамериканські країни пережили чимало банківських криз, які
призводили до втрат обсягу виробництва, додаткових витрат бюджету і взятими
на себе зобов'язаннями по державному боргу. Крім того, банківська криза в одній
країні, як правило, позначалася на сусідніх країнах, які мали з нею торговельні
або фінансові зв'язки. Досвід латиноамериканських країн (Аргентини,
Домініканської Республіки, Колумбії, Мексики, Уругваю та Еквадору), які
зазнають частих банківських криз, показує, наскільки серйозним і раптовим
може бути такий вплив. Протягом року після криз в цих країнах відношення
державного боргу до ВВП зростала в середньому приблизно на 40 процентних
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пунктів. Близько 20 процентних пунктів цього приросту становили витрати
бюджету на врегулювання банківської кризи. Таким чином, за дуже короткий
термін банківська криза зводила нанівець значну частину досягнень попередніх
років.
5. В Латинській Америці існують міждержавні банківські організації.
Найновішим приклад утворення такого банку є підписання лідерами Бразилії,
Аргентини, Венесуели, Парагваю, Болівії та Еквадору протокол про створення
Південноамериканського банку, або Банку Півдня у грудні 2007р. Новий банк
мав стати альтернативою таким міжнародним фінансовим установам, як
Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, які піддавалися серйозній критиці
з боку урядів країн Латинської Америки [1].
Найбільш прогресивною країною Південноамериканського континенту
вважається
Бразилія.
Банківська
система
Бразилії
вважається
висококонцентрованою. Тут на 10 найбільших банків доводиться: 76% активів,
75% депозитів, 72% кредитів. В країні функціонує 180 комерційних банків, при
цьому майже у 80 з них депозити перевищують 100 мільярдів доларів. На
додаток до комерційних банків існує приблизно 30 комерційних урядових Банків
розвитку і Банків громадських заощаджень, 20 Інвестиційних банків, та багато
інших фінансових установ. Певні бразильські області (наприклад, область
Амазонки) утворили власні регіональні Банки розвитку, мета яких полягає в
тому, щоб допомогти особливо важливим для державної чи регіональної
економіки сегментам та стимулювати різноманітні економічні програми для
задоволення специфічних потреб області [4].
Після того як часи нафтового багатства Венесуели минули країна вступила
в смугу нестабільного розвитку. Банківська система Венесуели, на думку відомої
дослідницької компанії «GlobalInsight», сьогодні входить у першу п'ятірку
найбільш нестійких банківських систем світу. Статут Центрального банку
Венесуели сформований на основі європейських зразків, тобто теоретично
Центральний банк автономний в проведенні політики в грошово-кредитній
сфері, здійснює свої завдання відповідно до загального економічного курсу для
досягнення цілей держави і нації, а також при виконанні своїх повноважень Банк
не підкоряється вказівкам уряду. Проте золотовалютні запаси країни не раз
використовувалися для полегшення прийняття тих чи інших політичних рішень.
Ще одним доказом відособленості Центробанку Венесуели від норм фінансового
законодавства інших країн світу є те що, Центральний банк Венесуели разом із
управлінням інститутів банківського сектора країни прийняли рішення
відмовитися від угод з Visa, MasterCard і Maestro до початку 2020р. В республіці
мають намір розвивати власну незалежну платіжну систему, а проводити
операції з картками міжнародних платіжних систем стане неможливо [5].
Як і більшість країн Латинської Америки Аргентина має дворівневу
банківську систему, де на верхньому рівні знаходиться Центральний банк
Аргентини, а на нижньому – комерційні банки. Для Центробанку цієї країни
законодавчо забезпечена можливість проводити емісійну політику, уникаючи
тиску з боку уряду. Зокрема, статутом Банку йому заборонено кредитувати
федеральний уряд, уряди провінцій, керівництво муніципалітетів, а також
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приватний сектор. Таким чином, ЦБА заборонено покривати за рахунок кредитів
бюджетний дефіцит державних структур на всіх рівнях. Єдиною формою
фінансування державних структур, дозволеної для ЦБА, є фінансування
Федерального казначейства, але не за рахунок прямих кредитів, а на основі
покупки державних цінних паперів, що котируються на внутрішньому
фондовому ринку. Уряд Аргентини управляє діяльністю низки банківських
організацій, через які воно фінансує різні проекти, а також здійснює підтримку
промислового та аграрного секторів. Найбільш крупні і впливові серед них
об’єднані в Асоціацію Банків Аргентини [3].
У Латинській Америці багато невдалих рішень у банківській та фінансовій
сферах були результатами політичних процесів, які ставили короткотермінові
інтереси відокремлених груп вище стабільності банківського та фінансового
секторів. У зв'язку з цим латиноамериканським банківським системам потрібно
бути захищеними від безпосереднього політичного втручання. Становище справ
в різних країнах Латинської Америки схоже, проте всі ці країни шукають власні
шляхи для виходу з тривалої фінансової кризи. Тим не менш існують
універсальні заходи, які державні органи можуть прийняти для сприяння
формування здорових банківських систем, що будуть сприяти економічному
зростанню країни, а не перетворюватися в довге бюджетне навантаження. Такі
заходи включають в себе проведення стабільної макроекономічної політики,
зміцнення системи банківського регулювання та нагляду, вдосконалення прав
кредиторів і законодавства з питань банкрутства. Деякі країни Латинської
Америки уже прийняли рішення про захисні міри від майбутніх економічних
потрясінь. Вони встановили вимоги до величини капіталів банків з урахуванням
ризику, що перевищує міжнародні норми по відношенню до державного боргу в
іноземній і національній валюті. Ряд інших країн іде по шляху встановлення
лімітів на величину ризику банків по операціях з органами державного
управління, що аналогічні лімітам, встановленим по секторах економіки.
Література:
1. Allen N. Berger. The Oxford Handbook of Banking / Allen N. Berger, Philip
Molyneux, John O. S. Wilson. – London: Oxford university press, 2016. – 984 p.
2. Глушко А. В. Банківські системи країн Латинської америки / А. В.
Глушко. // Реформи і Право. – 2017. – №1. – С. 48–62.
3. Національний банк Аргентини [Електронний ресурс] – Режим доступу
до ресурсу: https://www.bna.com.ar/Personas.
4. Центральний банк Бразилії [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: https://www.bb.com.br/pbb/
5. Центральний банк Венесуели [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: http://www.bcv.org.ve/
Внукова Н.М.,
д.е.н., професор
кафедри банківської справи і фінансових послуг

140

ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Алікулов А.Р.,
к.е.н., заступник декана
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Технологічний університет Таджикистану
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ
УСТАНОВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Процес глобалізації суттєво впливає на функціонування та розвиток
фінансових установ, але в різних країнах світу його швидкість є відмінною.
Україна та Таджикистан стали незалежними державами після розпаду СРСР,
отже їм необхідно було побудувати власний ринок фінансових послуг і
забезпечити створення та розвиток фінансових установ. В Україні діє 75 банків
[1], а в Таджикистані – 17 [2], але із врахуванням кількості населення в цих
країнах питома вага у теперішній час даних фінансових установ на душу
населення є майже однаковою.
Динаміка рейтингу і індексу фінансового розвитку країн з перехідною
економікою (за сукупністю зі 183 країн світу) [3] з 2007 по 2017 рік показала, що
Таджикистан майже не змінив своє місце (166/165), і трохи наростив індекс, але
Україна погіршила місце (93/112) і незначно, але знизила індекс, що свідчіть про
необхідність пошуку інноваційних стратегій розвитку. За подібний аналізований
період з 2008-2018 рр. активи банків Таджикистану зросли більш ніж в 3,4 рази,
капітал банків у ВВП відповідно піднявся з 6,17% 2008 до 8,59% в 2018 р., обсяг
залучених депозитів зріс більше, ніж у 5,1 рази, але обсяги кредитування виросли
тільки у 1,8 рази [2], що потребує також пошуку нових інноваційний стратегій
на кредитному ринку.
Стратегія реформування державного регулювання ринків небанківських
фінансових послуг в Україні на 2015–2020 роки [4] спрямована на розвиток
ринків та запровадження інноваційних стратегій у фінансовій сфері. Зміни
державного регулятора небанківської частини ринку фінансових послуг у 2020
році мають створити додаткові заходи впливу на активізацію інноваційної
складової перетворень. У «Національної стратегії розвитку Республіки
Таджикистан на період до 2030 р.» основними проблемами розвитку фінансового
сектора відзначено неефективність використання внутрішнього потенціалу з
мобілізації заощаджень і механізму їх трансформації в кредити та інвестиції,
низький рівень капіталізації діючих фінансових інститутів, тому що вони
надають невеликий список фінансових продуктів,
в основному
короткострокового характеру, які не відповідають потребам реального сектора
для поновлення їх виробничого потенціалу [5]. За останні роки в Україні
відбувався процес розширення переліку послуг фінансових установ, але він має
пришвидшуватися, у теперішній час НБУ суттєво збільшив свій регуляторний вплив
на підвищення капіталізації банків і посилення їх фінансової спроможності.
Провідні науковці в Україні [6] відзначають, що терміновим завданням
небанківських фінансових установ при формуванні політики забезпечення
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високого рівня конкурентоспроможності та реалізації стратегії позиціонування
повинно стати досягнення високого рівня довіри своїх клієнтів, розкриття
інформації, розширення сфери фінансових послуг, що характерно і для завдань
розвитку фінансових установ у Таджикистані.
В умовах глобалізації діагностика і попередження фінансових криз має
стати суттєво важливим напрямом в програмах і прогнозах економічного
розвитку. Для стратегічного управління особливе значення має перспективність,
можливість вибрати і побудувати раціональний напрям розвитку, але між тим
він має бути і гнучким, особливо, у сфері цифрових трансформацій. Тут можуть
бути використані різні сценарії щодо пошуку моделі структурування ринку
фінансових послуг.
В англосаксонській системі переважають небанківські фінансові
інститути, які складають приблизно 70% ринку, тоді як у континентальній
системі - навпаки депозитні інститути, зокрема, банки, ці фінансові установи
складають ті ж 75% ринку [7]. В Україні переважають банки за обсягом активів,
але за кількістю – це небанківські фінансові установи. Щодо Таджикистану там
діють 17 банків і 62 небанківські установи, кількість останніх зменшується.
Отже, науковці з цієї країни [2] відзначають, що необхідно забезпечити
формування фінансового ринку в Таджикистані як інтегрованої системи з
наявністю всіх основних його сегментів, мережі банків і небанківських
фінансових інститутів, що забезпечують застосування широкого переліку
фінансових інструментів і продуктів, адекватних і доступних для повного
задоволення потреб суб'єктів ринку в додатковому фінансуванні свого
довгострокового розвитку. Також відзначається, що перехід фінансового ринку,
що формується, до розвиненого рівня впливає на економічний розвиток через
сукупність ефектів, які можна оцінити як ефект синергії, одним з яких є
зниження ставки кредитування, яка поки що становить у Таджикистані рівень
20-25%, що потребує її подальшого зниження.
Найбільш кредитованими банками галузями економіки в Україні 2019 року
була оптова та роздрібна торгівля та переробна промисловість [8]. Це
пояснюється тим, що дані галузі мають найменший ризик діяльності,
розповсюджені по всій території України та, взаємодіючи з іншими суб’єктами
як товарного ринку, так і ринку послуг, створюють додаткову кількість робочих
місць та споживають продукцію різних галузей господарства. Щодо суб’єктного
складу переважають кредити суб’єктам господарювання та фізичним особам,
майже відсутні небанківським фінансовим установам, отже, інтегрування ринків
є низьким.
Запровадження 2020 року в Україні проекту масових кредитів для
підприємництва за державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%» [9] будуть
інноваційним напрямом розвитку ринків фінансових послуг, тому що тут задіяні
не тільки фінансові установи, але й широке коло учасників ринкової
інфраструктури, що є важливим для пришвидшення реформ. Вони будуть
переформатовані та спрощені в умовах глобальної кризи для збереження
робочих місць. НБУ додатково готує ще одну програму фінансової підтримки
малого бізнесу.
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Для стійкого розвитку фінансових установ в умовах глобалізації можна
погодитися з фахівцями з Таджикистану [10], які вважають що виходячи із
стратегічного значення фінансових установ для розвитку і інтеграції в світову
економіку, оптимізація структурних перетворень в національному господарстві,
використання їх потенціалу як природного джерела економічного зростання
передбачає подолання наявних деформацій на основі лібералізації та
вдосконалення умов функціонування підготовлених сегментів ринкової
інфраструктури, до якої належить ринок фінансових послуг.
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Гакова М.В.,
викладач Криворізького факультету
Запорізького національного університету
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ
ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Роль інституціонального середовище в становленні і розвитку нових
механізмів сторін життєдіяльності підприємств є важливою складовою
постіндустріального суспільства.
В Україні сучасне інституціональне середовище являє собою набір
інститутів, становлення яких відбувалося в період зміни типів економічних систем,
тому в "системі правил гри" багато невизначеності, що зумовлює недостатню
ефективність і тому потребує їх негайного перегляду та вдосконалення.
Визначальними факторами людської поведінки є соціально-економічні
інститути, під дією яких формується підприємницька мотивація акторів, що в
сумі виливається в інноваційну активність. Сукупність, взаємозалежність і
взаємовплив соціокультурних, соціогенетичних і економічних інститутів
формують певне специфічне інституціональне середовище, де і відбувається
процес зародження, розвитку та дифузії [1].
Інститути, згідно Д. Норту - це «розроблені людьми формальні (закони,
конституції) і неформальні (договори, добровільно прийняті кодекси поведінки)
обмеження, а також фактори примусу, які структурують їх взаємодію. Усі разом
вони утворюють спонукальну структуру суспільств і економік» [2, с. 6].
Згідно трактуванню Т. Веблена «Економічні інститути представляються
втіленням певних звичок поведінки, звичаїв. Поведінка людей, його спонукальні
мотиви, закріплюючись у вигляді інститутів, визначають в подальшому
економічні відносини та весь соціально-економічне розвиток суспільства» [3, с.
16].
А. Ткач визначав, що «інститути — це не просто правила (норми)
поведінки індивідів, які регламентують їх поведінку. Вони визначають
спонукальні мотиви людської поведінки у всіх сферах життя для досягнення
власного і суспільного добробуту. Норми правила і стандарти поведінки людей
є результатом системи цінностей, що склалися у суспільстві і пов'язані, перш за
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все, з їх економічними інтересами правила - це моделі або зразки поведінки, які
визначають, як слід себе поводити у тій або іншій ситуації» [4].
Роль інституціонального чинника у рамках підприємства полягає в чіткому
розподілу прав, обов'язків, відповідальності та функцій, результатом якого стає
відповідна професіоналізація персоналу. Чіткий розподіл праці стає системним
та традиційним, а система соціального контролю, в тому рахунку зі сторони
споживачів, закріплює існуючий порядок взаємодії між індивідами, що в свою
чергу, веде до формування якісно нових вимог до персоналу і його професійних
навичок.
Підсумовуючи вищевикладене, автор вважає, що в контексті управління
поведінкою персоналу підприємств, інституціональне середовище - це система
правил та регулятор дій економічних суб'єктів, що задає певний набір стимулів,
обмежень, фіксуючи загальні правила поведінки з потребою подолання або
зменшення невизначеності, закріплення даних взаємодій та контроль за їх
виконанням.
В царині системи управління, державні інституції до об’єкту впливу
виконують наступні функції:
•
функція закріплення і відтворення суспільних відносин: визначає
систему правил і норм поведінки, що закріплює, стандартизує поведінку та
робить її передбачуваною;
•
регулятивна функція: забезпечує регулювання взаємовідносин між
членами суспільства шляхом вироблення шаблонів поведінки;
•
інтеграційна функція: включає в себе процеси згуртування,
взаємозалежності і взаємовідповідальності, які відбуваються під впливом норм,
правил, санкцій і системи ролей;
•
транслююча функція: полягає в передачі соціального досвіду,
дозволяє соціалізуватися до цінностей, норм;
•
комунікативна функція: полягає в розповсюдження інформації та
взаємодії між інститутами.
При групуванні принципів інституціонального впливу в рамках системи
управління, автор пропонує використання наступних принципів:
o
принцип цілісності: передбачає внутрішню єдність функцій,
здійснюваних інституціональною системою щодо охоплення всіх аспектів
життєдіяльності системи, необхідних для забезпечення її існування;
o
принцип
зв'язності:
означає
комплексну
взаємодію
і
взаємозумовленість інституціональних функцій;
o
принцип послідовності: передбачає впорядковану, безперервну
взаємодію інституціональних функцій;
o
принцип безперервності: передбачає постійне вдосконалення
системи управління з урахуванням цілей розвитку;
o
принцип оперативності: передбачає зважене й негайне прийняття
управлінських рішень у разі виявлення відхилень від намічених цілей;
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o
принцип адаптивності: передбачає швидку адаптацію і адекватне
пристосування інституціональної системи управління до змін у внутрішньому і
зовнішньому середовищі в контексті інституціонального впливу;
o
принцип мотивації: передбачає економічні і неекономічні форми
мотивації та стимулювання;
o
принцип перспективності: передбачає постійне вдосконалення
системи управління.
Отже, сутнісні складові взаємозалежності і взаємовпливу інститутів
формують інституціональне середовище, де і відбувається процес зародження,
становлення та розвиток культури взаємодії. Тому реалії сьогодення вимагають
підвищеної ролі інституціонального середовища, як балансу взаємодії між
функціонуванням інститутів і інтересами суб'єктів господарювання.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Для відповідності сучасним тенденціям глобалізаційних процесів у
науково-технічних розробках, виробництвах, прогресивних технологіях,
фінансах, відносинах на ринку, інформаційних змінах та проривах, потрібно
виробити глобальну стратегію діяльності та розвитку. Це дасть змогу гідно
відповідати викликам гіперконкуренції, підвищити продуктивність та
ефективність взаємодії ринків, швидко реагувати та пристосовуватись до
безперервних та складних змін у навколишньому середовищі.
Виходячи із досліджень поняття стратегії [1, 2], будемо розглядати її як
напрямок довгострокового розвитку, що розподіляє наявні ресурси для
досягнення цілей та розвитку підприємства з урахуванням змін у зовнішньому
середовищі та можливості залучення нових джерел ресурсів. В свою чергу,
стратегічне управління (за І. Ансофом) представляє собою «діяльність, що
пов'язана з постановкою цілей і завдань організації та з підтримкою ряду
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взаємовідносин між організацією і оточенням, які дозволяють їй домагатися
своїх цілей, відповідають її внутрішнім можливостям і дозволяють залишатися
сприйнятливою до зовнішніх вимог» [2].
Особливу увагу у створенні довгострокової стратегії Р.М. Грант [3, С. 116]
приділяє внутрішнім ресурсам і здатностям, які забезпечують основний
напрямок стратегії компанії та є основним джерелом прибутку. «Компанії, чиї
стратегії були засновані на розробці та використанні чітко визначених
внутрішніх здатностей, були спроможні адаптуватися та використовувати
зовнішні зміни» [3, С. 116].
Такий підхід до стратегічного управління, заснований на мобілізації
внутрішніх ресурсів з урахуванням впливу зовнішнього середовища, має назву
концепції динамічних здатностей. Д. Тіс та Г. Пізано [4] визначають динамічні
здатності як «здатності до інтегрування, створення і реконфігурації внутрішніх і
зовнішніх компетенцій для відповідності швидко мінливому середовищу».
Спираючись на дослідження Г. Хамела та К. Прахалада [5], можна простежити
послідовність трансформації взаємозлагодженої роботи всіх наявних ресурсів у
здатності, а ідеальне поєднання унікальних ресурсів та динамічних здатностей
перетворюється у ключові компетенції. Останні, в свою чергу, формують стійкі
конкурентні переваги в сфері діяльності підприємства. Відповідно, циклічний
процес стратегічного управління на підприємстві можна представити наступним
чином (див. рис. 1).
Як видно з рис. 1, така конкурентна перевага, як бар’єр для входу на ринок
ґрунтується на патентах, перевагах досвіду та репутації бренду, можливостях
стримування конкурентів за рахунок володіння унікальними ресурсами.
Монопольний вплив на ціноутворення товарів та послуг залежить від долі ринку,
яка контролюється підприємством. Цінова перевага досягається за рахунок
переваги технології процесу, досконалого обладнання, висококваліфікованих
трудових ресурсів та доступу до недорогих джерел ресурсів. Перевага
відмінності складається з особливості технології виробництва продукту або
надання послуги, маркетингових можливостей підприємства, залучення та
розширення клієнтської бази та її обслуговування. Типи, обсяги та якість
ресурсів підприємства можуть обмежувати або, навпаки, розширювати
можливості організаційних процедур і процесів, підвищувати властивості
кінцевого продукту або послуги.
Найважливішими ресурсами та можливостями підприємства є довговічні,
унікальні, важко ідентифіковані та зрозумілі, що недосконало переносяться,
складно дублюються, на які підприємство має чітко визначені права власності та
за якими здійснює контроль [3, С. 129]. Саме вони утворюють ключові
компетенції підприємства. Визначивши можливості і загрози внутрішнього і
зовнішнього середовища, можливо сформулювати стратегічний план розвитку
підприємства, враховуючи його особливості, та здійснити відповідні дії по
досягненню поставлених стратегічних цілей.
У зв’язку з тим, що цей процес достатньо тривалий у часі, особливої
цінності набуває здатність підприємства трансформувати структуру та склад
ресурсів, виконувати необхідні внутрішні і зовнішні перетворення для
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відповідності викликам змінюваного середовища. Таким чином, відбувається
трансформація цілей та оновлення початкової стратегії, процес повторюється.
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Рисунок 1 - Процес стратегічного управління на підприємстві (розроблено
автором на основі [3, 4, 6])
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ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського,
ВАЖЛИВІСТЬ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Господарська діяльність сучасних підприємств дедалі більше стає
інноваційною. Інновації стають основним фактором збільшення прибутку
підприємств та їх конкурентоспроможності в мінливому ринковому середовищі.
У зв’язку з цим, важливим і складним завданням для підприємств стає
оцінювання інноваційної діяльності, яке надає можливості для поглибленого
аналізу функціонування структурних підрозділів. Також, від того, на скільки
комплексно будуть обрані складові та їх показники оцінки, залежіть
результативність оцінювання інноваційної діяльності, що забезпечить
підприємствам прийняття відповідних управлінських рішень при формуванні
стратегії розвитку або при її корегуванні. Це підтверджує доцільність даного
напряму дослідження та пошуку оптимальних складових для оцінювання
інноваційної діяльності.
Пошуком показників для оцінки інноваційної діяльності займається низка
вітчизняних науковців, серед них: В.А. Гришко, О.Я Колещук, Л.І. Лесик,
О.М. Ястремська, Г.В. Демченко, С.М. Ілляшенко, Л.О. Лігоненко, І.Н. Рєпіна,
А.М. Пугач, П.П. Микитюк, О.Б. Ватченко, та ін. При аналізі наукової
літератури було з’ясовано, що науковці зазвичай поділяють показники
інноваційної діяльності на кількісні та якісні. Більш детально та обґрунтовано
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досліджено показники кількісних складових інноваційної діяльності
підприємств. Проте у науковій літературі недостатньо дослідженими
залишаються якісні складові та їх показники при оцінюванні інвестиційної
діяльності.
Доцільність якісного вимірювання інноваційної діяльності пояснюється не
можливістю кількісно вимірювати такі дані в діяльності, як: прийняття
управлінських рішень, мотивація персоналу, вимірювання інноваційних ідей,
управління інформацією, ефективність комунікаційних процесів, соціальнопсихологічний розвиток колективу тощо. Як бачимо з наведеного переліку
якісних складових та їх показників (табл. 1), відсутність статистичної звітності
не є перешкодою до оцінювання інноваційної діяльності. Для проведення
оцінювання в такому випадку доцільно використовувати показники, які не
безпосередньо, а опосередковано віддзеркалюють передумови та результати
інноваційної діяльності підприємства.
Таблиця 1 – Перелік якісних складових та їх показників при оцінюванні
інноваційної діяльності
Складова
інноваційні
діяльності

Якісний показник складової інноваційної діяльності

ступінь обміну інформацією між персоналом підприємства;
ступінь забезпечення інформацією щодо зовнішнього оточення
підприємства;
ступінь забезпечення інформацією щодо внутрішнього середовища
підприємства;
ступінь застосування наявної інформації.
Управлінська рівень розробленості інноваційної політики;
складова
ступінь функціонування системи відповідальності та мотивації при
прийняття ефективного рішення;
ступінь управління комунікаціями в процесі інноваційної діяльності;
ступінь досягнення керівним органом запланованих результатів.
Складова
рівень гнучкості організаційної структури в процесі прийняття рішень і
організаційної налагодження взаємозв’язків;
структури
рівень збалансованості та координації системи;
управління
рівень адаптивності підприємства до умов, що змінюються.
рівень ефективності комунікацій під час генерації ідей;
освітній рівень співробітників, які задіяні у інноваційному процесі;
Соціальнозагальний стаж роботи співробітника на підприємстві;
психологічна
показник самонавчання співробітника;
складова
рівень креативності мислення співробітника;
рівень заохочення співробітника до навчання;
показник, який характеризує ступінь інтеграції співробітника у команду;
рівень соціальної напруженості в трудовому колективі.
Інформаційна
складова

Продовження таблиці 1
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наявність заходів, які стимулюють у співробітників розвиток цінностейзасобів, що сприяють формуванню середовища, сприятливого для розвитку
Мотиваційна інноваційної діяльності (самореалізація, творчість, дисциплінованість,
складова
інноваційність, організованість;
наявність заходів, які сприяють розвитку у співробітників цінностей взаємодії
(підтримка, командність, довіра, надійність, стабільність, справедливість,
солідарність, відповідальність);
коефіцієнт участі працівників в управлінні підприємством.
Джерело: сформовано на основі [1-4]

Як вже зазначалося, якісні складові та їх показники при оцінюванні
інноваційної діяльності не можливо визначити кількісно, тому розраховуються
за допомогою експертних методів, що надає можливості отримати інформацію
для подальшої її обробки кількісними методами. Зазвичай використовуються
вербально-числові шкали, в яких наводяться градації шкали оцінки та відповідні
їм числові інтервали.
Таким чином, при оцінюванні інноваційної діяльності якісні складові та їх
показники дозволять встановити фактичний рівень стану управлінського,
професійно-кадрового, інформаційного, психологічного, творчого забезпечення
інноваційної діяльності, що дозволить своєчасно ухвалювати відповідні рішення
та усувати недоліки.
Література:
1. Ватченко О. Б., Ватченко Б. С., Черевко О. Л. Інноваційний розвиток
підприємства : навч. посібник. Дніпро : Акцент ПП, 2017. С. 404.
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3. Скриньковський Р., Шпак О., Леськів С., Ситар Л. Діагностика стану
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Science. 2018. № 2(4). С1024-103.
4. Ястремська О. М., Демченко Г. В. Активізація інноваційної діяльності
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ
СТРАХУВАННЯ
Розвиток механізмів та інструментів пруденційного нагляду за
небанківськими фінансовими установами, зокрема страховими компаніями,
сприятиме забезпеченню захисту майнових інтересів їхніх споживачів,
запобіганню випадків ліквідації небанківських фінансових установ.
Страховий нагляд є особливим інструментом страхового регулювання.
При цьому, страхова діяльність контролюється як частина регулюючих і
наглядових функцій державного нагляду за страховою діяльністю. Так, у 2010 р.
Держфінпослуг (тепер – Нацкомфінпослуг) розробила Концепцію впровадження
пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та програму
розвитку системи пруденційного нагляду. Відповідно до цієї концепції,
пруденційний нагляд - це система наглядових процедур Держфінпослуг (тепер –
Нацкомфінпослуг) за дотриманням фінансовою установою пруденційних
правил, яка дозволяє зменшити наглядове навантаження на фінансові установи,
діяльність яких не несе загрози невиконання зобов’язань перед існуючими
клієнтами, і посилити наглядові зусилля за установами, діяльність яких є чи
може бути загрозою для виконання таких зобов’язань [1].
С. А. Ачкасова стверджує, якщо запровадити ефективні інструменти
нагляду, в тому числі оцінку стресостійкості страховиків, Нацкомфінпослуг
може не тільки поліпшити пруденційний нагляд за страховими компаніями, а й
саморегульовані організації можуть визначати ефективність страхових компаній
щодо включення або виключення членів саморегульованих асоціацій [2].
Л. П. Лондар наводить наступне визначення: пруденційний страховий
нагляд – це система заходів правового та організаційного характеру,
спрямованих на забезпечення стабільності і надійності страхових організацій,
сукупність вимог до показників фінансової стабільності страховиків, покликана
сприяти ефективному й стабільному поточному функціонуванню страхового
ринку і управлінню в кризових ситуаціях. Він включає розвинену систему
моніторингу, відкритості інформації та звітності перед національними органами
страхового нагляду. Основою пруденційного страхового нагляду є пруденційні
нормативи [3].
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
пруденційний нагляд – це складова частина загальної системи нагляду, що
проводиться органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, і базується на регулярному проведенні оцінки загального
фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості
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управління нею, дотримання обов’язкових нормативів та інших показників і
вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами [4].
Запропоновано використати такі компоненти для визначення сутності
пруденційного нагляду: основні цілі, напрями та підходи пруденційного нагляду
за небанківськими фінансовими установами, зокрема страховими компаніями.
Результати наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Компоненти для визначення сутності пруденційного нагляду
Джерело
Компонент
Цілі
Забезпечення стабільності і надійності
страхових організацій
Своєчасного виявлення ризику настання
неплатоспроможності
та
забезпечення
фінансової стійкості фінансових установ
Забезпечити ретроспективну та перспективну
оцінку страхових компаній під впливом
факторів ризиків
Обмеження ризиків за операціями з
фінансовими активами
Напрямки
Запровадження ефективних інструментів
нагляду
Моніторинг поточного стану страховиків
Контроль за платоспроможністю, ліквідністю
та прибутковістю фінансової установи
Оцінки загального фінансового стану
фінансової установи
Контроль ефективного та стабільного
функціонування страхового ринку і управління
в кризових ситуаціях
Підходи
На основі оцінки стресостійкості страховиків
На основі тестів раннього попередження
Дотриманні обов'язкових нормативів
Прогнозування майбутніх фінансових
результатів на основі звітів поточного періоду
Загальна кількість згадувань

[2]

[3]

[1]

[4]

[5]

+

1
+

+

+

2
1

+

+

+

2
1

+

+
+

2

+

1
1

+
+

+
+

+
+
+

+
4

2

+

+

3

Кількість
згадувань

5

2
2
3
1

4

5

-

Згідно з табл. 1, основними цілями пруденційного нагляду за
небанківськими фінансовими установами, зокрема страховими компаніями є:
своєчасне виявлення ризику настання неплатоспроможності та забезпечення
фінансової стійкості фінансової установи та обмеження ризиків за операціями з
фінансовими активами; напрямами є: моніторинг поточного стану страховиків
та контроль за платоспроможністю, ліквідністю та прибутковістю фінансової
установи . Основні підходи ґрунтуються на основі дотриманні обов'язкових
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нормативів, на основі тестів раннього попередження. Та застосування оцінки
стресостійкості страховиків є не менш важливим підходом.
Література:
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доцент кафедри економічної кібернетики
Львівського національного університету імені Івана Франка
МОДЕЛЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ ТА РОЗПОДІЛУ
КРЕДИТІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Аналіз достатності банківського капіталу є необхідною процедурою, що
вимагається Національним банком України при проведенні реорганізації та
структурних змін у банку.
Мета дослідження полягає проведенні моніторингового дослідження
банківської системи України на основі аналізу показників достатності
регулятивного капіталу та розподілу кредитів, а також у виділенні агрегованих
показників, які визначають розвиток банківської системи України.
Метод головних компонент для аналізу банківської системи на макрорівні
використано у публікаціях В. Шіна зі співавторами (котрі використати його для
виділення чотирьох головних характеристик банківської системи Китаю, які
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забезпечують виконання банками ролі фінансового посередника) [1]; Л. Хіао та
ін. (котрі оцінили цим методом системний ризик банківської системи Китаю) [2];
П. Капінос та О. Мітнік застосували елементи методу головних компонент для
реалізації моделі стрес-тестування банківської системи США [3]; М. Бітер та
інші застосували його для аналізу банківських ризиків країн Африки [4].
Дослідимо вплив достатності регулятивного капіталу та розподілу
кредитів за класами боржників на банківську систему України за сукупністю
відносних показників (для 76 банків України на основі даних Національного
банку України): 1) Н2, Норматив достатності (адекватності) регулятивного
капіталу (не менше 10 %); 2) Н3, Норматив достатності основного капіталу (не
менше 7 %); 3) Н6, Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 %); 4)
Н7, Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного
контрагента (не більше 25 %); 5) Н8, Норматив великих кредитних ризиків (не
більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу) [5]. Для аналізу
використаємо метод головних компонент, який дозволяє зменшити розмірність
даних без втрати інформативності шляхом виділення із початкових ознак деяких
узагальнених ознак (головних компонент).
Як свідчать результати аналізу взаємної кореляції змінних, висока
кореляція спостерігається лише між нормативом достатності регулятивного
капіталу та нормативом достатності основного капіталу, а середня кореляція –
між нормативом достатності регулятивного капіталу та нормативом
короткострокової ліквідності, між нормативом достатності основного капіталу
та нормативом короткострокової ліквідності, нормативом максимального
розміру кредитного ризику на одного контрагента та нормативом великих
кредитних ризиків.
Як свідчать власні значення матриці кореляції нормативів регулятивного,
основного капіталу, короткострокової ліквідності та кредитних ризиків
банківської системи України, існує чотири головні компоненти, які враховують
більше 5% загальної дисперсії, однак серед них є дві компоненти, власні
значення яких перевищують 8. Власне значення першої компоненти 2.993674
дорівнює, другої - 1.035774.
За результатами аналізу методом «кам’янистого осипу»,
точкою
«надлому» є власне значення матриці кореляції, що дорівнює 20,7%. Це означає,
що значний вплив на банківські процеси України здійснюють два основних
фактори.
Таким чином, за виконаними розрахунками можна скласти рівняння
впливу двох головних компонент на банківську систему України:
𝑌! = 0.538𝑥! + 0.531𝑥" + 0.414𝑥# - 0.388𝑥$ - 0.342𝑥%
𝑌" = 0.243𝑥! + 0.273𝑥" + 0.385𝑥# + 0.534𝑥$ + 0.658𝑥%
Сукупний вплив двох компонент (𝑌! + 𝑌" ) пояснює 80,6 % загальної
дисперсії значень аналізованих показників. Таким чином, це дає змогу
використати рівняння для визначення впливу нормативів регулятивного,
основного капіталу, короткострокової ліквідності та розмірів кредитних ризиків
банків на банківську систему України. Більші значення змінних відповідають
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банкам: «Український банк реконструкції та розвитку», «Банк Фамільний»,
«Ощадбанк» тощо.
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ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ
У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
На сьогодні деревообробна промисловість є стратегічно перспективним
експортоорієнтованим сегментом національної економіки України, а також
важливою ланкою інтеграції останньої у глобальні ланцюги доданої вартості.
Об’єктивну основу для подальшого динамічного розвитку вітчизняних
деревообробних виробництв створює наявність значної сировинної бази і
перспектив розширення ринків (як внутрішнього, так і зовнішнього) збуту
продукції. Підтвердженням цього є 6-те місце України серед країн ЄС за запасом
деревини і 7-ме – за обсягом заготівлі ліквідної деревини [1]. Також Україна
перебуває на 27-му місці серед найбільших світових експортерів продукції з
деревини [2].
У 2019 році 31,3% деревообробної продукції в Україні було реалізовано
в Західному регіоні, що на 8,0 в.п. більше, аніж у 2010-му (авторські розрахунки
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за [3]). Серед областей цього регіону найвищою у структурі реалізованої
продукції вітчизняної деревообробної промисловості є частка Львівської області
(10,2%). Значні обсяги деревообробної продукції реалізуються також у
Волинській (6,5%), Івано-Франківській (6,2%) і Рівненській (5,5%) областях.
Водночас остання займає друге місце (після Житомирської) за обсягами заготівлі
ліквідної деревини в Україні. Так, у 2018 році у Рівненській області було
заготовлено 1,5 млн. м3 ліквідної деревини вартістю 1,3 млрд. грн., що становило
9,2% від загального обсягу заготівлі (авторські розрахунки за [4]). Закарпатська
область забезпечила 6,6% обсягу заготівлі ліквідної деревини в Україні (1,2 млн.
м3 вартістю 931,5 млн. грн.).
Однак, наявний потенціал вітчизняної деревообробної промисловості
використовується далеко не в повному обсязі, передусім унаслідок відсутності
стратегічного бачення розвитку цього сегмента економіки. Ефективною
організаційною формою реалізації потенціалу розвитку деревообробної
промисловості, зокрема Західного регіону, може стати створення інтегрованих
структур (на зразок кластерів) за сценарієм вертикальної територіальної
інтеграції деревообробних виробництв Львівської, Волинської, Рівненської,
Івано-Франківської і Закарпатської областей. Для отримання максимального
ефекту до складу такої структури мають увійти: підприємства, які здійснюють
заготівлю та первинну обробку деревини; підприємства вторинної обробки
деревини; підприємства технологічної інфраструктури (із виробництва хімічних
матеріалів, сервісні організації); транспортні та збутові підприємства;
дослідницькі та освітні установи, консалтингові та інжинірингові компанії (рис.).
Ключовим напрямком підвищення ефективності деревообробної
промисловості регіону на базі інтеграції окремих виробництв є розробка та
фінансування спільних інвестиційних проектів, зокрема за такими напрямками:
утилізація відходів лісозаготівлі та лісопиляння і їх подальша переробка
на продукцію з високою доданою вартістю; модернізація потужностей
для виготовлення паперової продукції; створення біологічних субстанцій із
рослинної сировини; модернізація технологій меблевого виробництва;
створення потужностей для виготовлення енергозберігаючих конструкційних та
ізоляційних матеріалів.
Велике значення для успішної реалізації регіональних проектів зі
створення інтегрованих підприємницьких структур має інфраструктурне
забезпечення (науково-освітня та інформаційно-комунікативна, технологічна,
фінансово-кредитна та транспортно-логістична інфраструктура). Досвід
створення науково-освітньої та інформаційно-комунікативної інфраструктури у
секторі деревообробки має Львівська область, в якій у 2010 році створено
об’єднання підприємців “Кластер “Деревообробка та меблеве виробництво”.
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Створення інтегрованих підприємницьких структур
у секторі деревообробного виробництва
Постачання
сировини

Постачання
лісозаготівельного
та деревообробного
обладнання

Постачання
інших
матеріалів
та комплектуючих

Підприємства глибинної обробки деревини
повного циклу
Механічна переробка деревини
(виробництво пиломатеріалів, виробів для
будівництва, меблевих заготовок, деревних пелет і т. ін.)

Підприємства
неповного циклу
з виробництва
продукції із високою
доданою вартістю

Хімічно-механічна переробка деревини
(фанера, ДСП, МДФ, підлога,
клеєні дерев’яні конструкції і т. ін.)
Хімічна, хімічно-термічна
та біотехнологічна обробка деревини
(виробництво біологічно активних субстанцій
із хвойної сировини,
виробництво деревопохідних плит
та енергозберігаючої продукції і т. ін.)

Інфраструктурне забезпечення
Науково-освітня та інформаційнокомунікативна інфраструктура
(дослідницькі та освітні установи,
консалтингові
та інжинірингові компанії)

Технологічна
інфраструктура
(підприємства
з виробництва
хімічних матеріалів,
сервісні організації)

Фінансовокредитна
інфраструктура

Транспортно-логістична
інфраструктура
(транспортні та
збутові підприємства)

Рис. Організаційна схема вертикальної інтеграції деревообробних виробництв
Джерело: авторська розробка
Основними напрямами діяльності цього кластера є розробка навчальних
програм і тренінгів, а також інформаційно-комунікаційна та аналітичноекспертна підтримка (збір, обробка та поширення аналітичної інформації,
розробка бізнес-планів та проектів, допомога у пошуку і залученні інвестицій).
У 2018 році у Львівській області в рамках ініціативи “Львівський промисловий
ХАБ” створено також кластер поліграфії та деревообробної індустрії, метою
якого є поєднання зусиль промислових підприємств, закладів професійнотехнічної освіти та наукових закладів для вирішення проблем розвитку
деревообробної промисловості області, зростання конкурентоспроможності
деревообробних підприємств та сприяння їх виходу на зовнішні ринки.
Створення інтегрованих підприємницьких структур у секторі
деревообробного виробництва, зокрема у Західному регіоні, дасть можливість:
по-перше, забезпечити потреби деревообробних виробництв у сировині шляхом
організації взаємовигідних зв’язків із підприємствами лісозаготівельного
сектора; по-друге, підтримати і стимулювати інвестиційну активність на мезо
рівні, що сприятиме формуванню високого рівня конкурентоспроможності
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вітчизняної деревообробної продукції, а відтак, прискоренню її виходу на
зовнішні ринки.
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Харківського національного університету будівництва та архітектури
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Процеси глобалізації та стрімке завоювання ринку інноваційними
продуктами істотно вплинули на розвиток економіки в цілому та на організацію
виробництва, зокрема. Вже починаючи з середини минулого століття
спостерігається тенденція щодо формування та успішного функціонування
нових, надзвичайно конкурентоспроможних, виробничих структур –
промислових кластерів.
Кластерний підхід покладено в основу праць таких вчених-класиків, як
А. Маршалла, Й. Шумпетера, Г. Яшевой, М. Вікхема, Л. Орведала, К. Кетелса.
Сучасний же інтерес до кластерної концепції багато в чому пов'язаний з працями
М. Портера, за визначенням якого «кластер – це група географічно сусідніх
взаємопов'язаних компаній та пов'язаних з ними організацій, що діють в певній
сфері, та характеризуються спільністю діяльності й взаємодоповнюють один
одного» [1]. У великій кількості наукових робот, присвячених кластеризації та
кластерному підходу, стратегія кластеризації виробництва розглядається в
різних аспектах, а саме: економічному, ресурсному, природно-ресурсному,
об'єктному, господарсько-об'єктивному тощо. Проте, незважаючи на ґрунтовні
дослідження щодо формування та діяльності кластерів, дотепер проблема їх
оцінки знаходиться в сфері наукових досліджень.
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Маючи значний науковий та виробничий потенціал, вітчизняні
підприємства виробляють недостатній обсяг продукції, що пов'язано зі слабкими
коопераційними та виробничими зв'язками між підприємствами. Саме створення
кластерів дозволить вирішити дану проблему та значно збільшити виробництво
продукції.
На формування та розвиток кластерів в Україні впливає багато факторів,
що чинять як позитивний, так і негативний вплив. Так, до основних стримуючих
факторів можна віднести наступні: низька якість управління бізнесом,
відсутність орієнтації багатьох підприємств на міжнародний ринок; слабкий
рівень розвитку територіальних коопераційних структур, які, як правило,
самостійно не можуть впоратися із завданням розробки та реалізації пріоритетів
для просування інтересів регіонального бізнесу; недостатній рівень планових
рішень по територіальному господарському розвитку; далекі горизонти
досягнення очікуваних результатів, так як реальні вигоди від створення
кластерів помітні лише через 5-10 років.
Одним з основних механізмів проведення стратегії кластеризації є
індустріальні парки. Згідно з визначенням ЮНІДО (Організацією ООН з
промислового розвитку), «індустріальний парк (ІП) – це ділянка землі, розвинена
та розділена на сегменти відповідно до плану, зі спорудами або без, із загальною
інфраструктурою, і призначена для використання групою промисловців» [2].
Промислові парки надають компаніям в оренду на своїй території виробничі,
складські та офісні площі, що забезпечують комунікаціями та інфраструктурою,
необхідними для організації виробництва. Основою таких парків є земельна
власність, юридично та технічно організована як спеціалізований об'єкт дохідної
нерухомості, оснащений відповідною інженерною та транспортною
інфраструктурою, зазвичай включає офісні та виробничо-складські будівлі. Цим
індустріальний парк істотно відрізняється від спеціальних (вільних) економічних
зон. Головною ж відмінністю індустріального парку від соціалістичних
індустріальних центрів є його принципово ринкова природа. Індустріальний
парк створюється в умовах приватної власності на землю як об'єкт дохідної
нерухомості, формує пропозицію у відповідь на очікуваний попит з боку його
майбутніх користувачів.
Перші індустріальні парки були створені у Західній Європі та США ще
наприкінці XIX – початку XX сторіччя. Першим у світі відкрито Траффордський
індустріальний парк (Trafford Park), який було започатковано компанією
«Shipcanal and Docks» поблизу Манчестера у 1896 р. [3, c. 85]. У США перший
індустріальний парк з’явився біля Чикаго у 1907 р. Через півсторіччя цим
досвідом скористалися Азійські Тигри. У 1951 р. в Сінгапурі з’явився перший в
Азії індустріальний парк.
В Україні індустріальні парки у порівнянні з провідними країнами світу
знаходяться фактично на початковій стадії розвитку та ще не стали тим
«магнітом», який би притягував іноземних інвесторів на терени України. Однак,
згідно з даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства, в Україні партнерству між державою та бізнесом приділяється
досить велика увага з боку органів влади, а реалізація кластерних стратегій
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розвитку набуває досить великого поширення. Підтвердженням цього є наявна
мережа індустріальних парків в Україні (рис. 1).
Згідно даним рис. 1, станом на 31.01.2020 року в Україні до реєстру
індустріальних (промислових) парків включено 43 індустріальні парки. Така
ситуація є багато в чому результатом реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, одним із пріоритетних напрямів
якої було створення регіональної мережі індустріальних парків і надання
державної підтримки суб’єктам, які створюють такі парки.

Рис. 1 - Мережа індустріальних парків в Україні станом на 31.01.2020 р.
Складено на основі даних джерела [4]
Ураховуючи досвід створення та розвитку індустріальних парків, можна
стверджувати, що це сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу. Зокрема,
основними вигодами для стейкхолдерів індустріальних парків є:
- для учасників – мінімізація витрат матеріальних, фінансових, трудових
і часових ресурсів, необхідних для започаткування господарської діяльності,
можливість отримання послуг, пов'язаних із забезпеченням господарської
діяльності, від керуючої компанії;
- для керуючих компаній – отримання доходів за рахунок надання в
користування учасникам ІП земельних і виробничих площ, обладнання, а також
послуг, пов'язаних із забезпеченням їх господарської діяльності;
- для держави та місцевих громад – створення робочих місць,
активізація господарської діяльності та забезпечення соціально-економічного
розвитку відповідних територій.
Таким чином, для сталого економічного розвитку України в цілому та її
регіонів, зокрема, необхідним є створення спеціальних економічних зон –
індустріальних парків. Реалізація поставленої мети забезпечить модифікування
виробничих структур регіонів країни зі створенням регіональних точок
зростання, викличе зміни на ринках робочої сили та капіталу, підвищить
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інституційну активність певних територій та «очищення» міст від промислового
виробництва.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин фондовий ринок є одним
із найбільш поширених способів залучення фінансових ресурсів для розвитку
підприємств у світі, а в Україні - для продажу державних цінних паперів. В
умовах обмеженості банківського кредитування суб’єктів підприємництва
фондовий ринок має стати потужною силою залучення ресурсів. Проте в Україні
це твердження не відповідає дійсності, що зумовлене рядом причин.
Однією із найголовніших проблем ринку цінних паперів України є те, що
обсяг капіталізації підприємств, які знаходяться в лістингу українських бірж,
значно поступається іншим країнам. Наприклад, показник капіталізації
емітентів, чиї акції внесено в біржовий реєстр станом на 2018 рік становив понад
290 млн. дол. США. Ринкова капіталізація Нью-Йоркської фондової біржі склала
23 трлн. дол. США, тобто майже в 80 тисяч разів вище, ніж в України, а
Варшавської фондової біржі (найкращої у Східній та Центральній Європі) – 162
млрд. дол. США (майже у 600 разів) [1]. Відповідно до даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку у 2018 році порівняно із 2017 роком
темп приросту обсягу цінних паперів становив 26% при зростанні ВВП лише на
3,2%. Тому співвідношення обсягів торгів на ринку ЦП до ВВП становило 19,8%.
Обсяги торгів на фондовому ринку та обсяги ВВП України протягом 2014-2018
років представлені на рис. 1.
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З рис. 1 бачимо, що до 2016 року обсяг торгів на фоновому ринку значно
перевищував ВВП України, проте у 2017 році відбувся різкий спад, зокрема: у
2017-2018 роках обсяг ВВП перевищував обсяг торгів у понад 6 разів. Дана
ситуація була спричинена виключенням депозитних сертифікатів Національного
банку України із формули розрахунку обсягу торгів.

Рисунок 1. Обсяги торгів на ринку цінних паперів та ВВП України
протягом 2014-2018рр., млрд. грн.
Джерело: сформовано авторами на основі [2] та [3].

Не менш важливими проблемами є відсутність чіткої нормативно-правової
бази та невідповідність певних елементів системи фондового ринку
міжнародним стандартам. Через недостатньо розвинену інфраструктуру ринок є
непрозорим та мало ліквідним, оскільки більшість операцій відбуваються на
позабіржовому ринку, а чітких механізмів котирування цінних паперів досі
немає. Порівняльну оцінку обсягів торгів на біржовому та позабіржовому ринках
протягом 2014-2018 років можна розглянути на рисунку 2.
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Рисунок 2. Обсяги торгів на біржовому та позабіржовому ринках України
протягом 2014-2018 рр., млрд. грн.
Джерело: сформовано авторами на основі [2] та [3].

Отже, на рисунку 2 чітко бачимо, що переважає питома вага позабіржових
операцій у загальні структурі торгів на фондовому ринку. Проте, варто
зазначити, що існує позитивна тенденція до зростання частки біржових операцій:
з 26,6% у 2014 році до 44,1% у 2018 році.
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Фондовий ринок України також демонструє свою залежність від світового:
значення українських фондових індексів зростає при збільшенні світових
індексів. Не зважаючи на це, у 2018 році Індекс фондового ринку України
(ПФТС) показав стрімку тенденцію до зростання більше аніж на 80%, і став
найбільш успішним за своїми показниками у світі. Варто звернути увагу на те,
що такі країни як ОАЕ та Саудівська Аравія також підвищили показники
фондових бірж на +11,75% та +8,77% відповідно. В той час, як ринки інших
країн, таких як: Аргентина (-50,2%), Китай (-28,64%) та Пакистан (-28,07%)
показали тенденцію до зниження [4].
Наприкінці 2019 на початку 20120 року фондові ринки по всьому світу
показали різку тенденцію до зниження, що було зумовлено пандемією нової
коронавірусної інфекції COVID-19. Індекс Dow Jones завершив торги із падінням
майже на 10,00% (вперше після «чорного понеділка» 1987 року), S&P 500
втратив 9,5%, а NASDAQ — 10,5%. Азійські ринки також продемонстрували
падіння: японський Nikkei 225 закрився падінням на -4,41%, гонконзький Hang
Seng — на -3,6%, а шанхайський SSE Composite — на -1,5% [5].
У зв’язку із погіршенням відносин між Росією та Саудівською Аравією
після переговорів організації ОПЕК у Відні, ціни на нафту Brent і WTI впали на
25%. Це, в свою чергу, зумовило обвал і фондових ринків.
У складних умовах світової фінансової кризи стихійне функціонування
фондового ринку України не спричинить його розвитку. Тому виділимо основні
напрямки модернізації ринку цінних паперів:
•
покращення інфраструктури фондового ринку та розробка
ефективної системи державного регулювання ринків капіталу задля дотримання
вимог відповідно до чинного законодавства та протидії шахрайству;
•
стимулювання інвестиційного клімату та підвищення рівня захисту
прав інвесторів, шляхом створення податкових преференцій для тих, хто готовий
інвестувати у вітчизняну економіку, та сприянням у виплаті дивідендів;
•
забезпечення захисту прав споживачів ринку фінансових послуг,
розкриваючи прозору, своєчасну та повну інформацію щодо ринку цінних
паперів згідно з міжнародними стандартами, а також недопущення зловживань з
боку посередників та професійних учасників ринку;
•
зростання капіталізації фондового ринку та сприяння розвитку ринку
валютних деривативів;
•
використання досвіду економічно розвинутих країн для зростання
рівня компетентності фізичних та юридичних осіб з питань ринку цінних
паперів.
Створення сприятливих умов для інвесторів та зростання ролі фондового
ринку у залученні інвестиційних ресурсів стане великим поштовхом для
розвитку цього сектора фінансового ринку в Україні.
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SMART-КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Однією із стадій розвитку постіндустріальної економіки є SMARTекономіка, яка базується виключно на технологіях нового покоління. Вона має
особливості формування і ґрунтується на досягненнях економіки знань.
Реалізація smart-концепції розвитку економіки надає можливість досягти різних
за інтенсивністю тенденцій економічного зростання, проте в основі них незмінно
простежувався сталий знаннєвий, людський та інноваційний розвиток, що у
комплексі сприяло соціально-економічному й суспільному прогресу, набуттю
економікою характеристик більш високого технологічного укладу й ознак smartекономіки [1]. Отже, проблеми формування smart-економіки є актуальними в
сучасних економічних умовах.
У дослідженні Ю. Федотової підкреслюється, що smart-економіка
«ґрунтується на комплексній модернізації та інноваційному розвитку всіх
секторів на основі технологій нового покоління та забезпечує високу додану
вартість, енергоефективність, формування захищеного природного середовища
та соціальну стабільність» [2, с. 33]. В. Білоцерківець підкреслює, що нова
економіка буде ґрунтуватися на «фундаментальних основах, яким властиво
використання не ІКТ, а інших технологій та галузей, що формує SMARTекономіку» [3, с. 23]. Тобто прогнозується, що SMART-економіка буде
заснованою на новітніх прогресивних технологіях шостого технологічного
укладу, більшість з яких сучасній науці ще не відомі і прогнозовано будуть
розробленими у майбутньому представниками покоління Z, тобто тими, хто
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народився вже у ХХІ ст. та має унікальні для сучасної людини середнього віку
здібності, звички й схеми поведінки.
SMART-економіка спрямована на «покращення рівня та якості життя
населення, зручності та узгодженості усіх процесів у містах та у країні в цілому»
[1]. Вона зорієнтована саме на розвиток економіки міст, регіонів та у кінцевому
підсумку – країн, що реалізується у розробці для цього концепцій, стратегій або
дорожніх карт щодо впровадження smart-парадигм. При цьому основу для
SMART-економіки створюють концепти ЕЗ, які проявляються у її різноманітних
формах, заснованих на інноваційності, креативності, ІКТ та розумній і ощадній
взаємодії з довкіллям. За цих умов smart-міста мають будуватися на принципах
інтелектуально скоординованої діяльності всіх учасників суспільних відносин та
мають виглядати як розумний унікальний конгломерат. Основною метою
здійснення таких міських і регіональних трансформацій має стати розв’язання
нагальних і прогнозованих проблем населення, покращення його добробуту,
підвищення зручності й привабливості життя у містах, що у комплексі формує
бажання людини в них жити.
Smart-концепція розвитку передбачає приділення уваги технологічним
інноваціям, дослідженням та знанням для тих видів діяльності, які «підвищують
економічну цінність їх використання, забезпечують конкурентну перевагу та
стратегічний розвиток міст» [4, с. 472]. Тобто smart-ідея переслідує виявлення
переваг територіальних одиниць, концентрації зусиль на сильних боках
діяльності їх об’єктів, використання внутрішнього потенціалу для забезпечення
соціально-економічного, політичного, культурного, знаннєвого розвитку й
екологічної безпеки регіону, що можливо при активізації використання знань та
створенні на їх основі докорінно нових ідей і технологій.
Розвинені країни світу вже сьогодні активно спрямовують зусилля на
побудову SMART-економіки. Так, ще у 2015 р. у Китаї було прийнято концепцію
«Китай-Internet Plus», орієнтовану на реалізацію smart-парадигми третьої
промислової революції [5]. А на початку 2017 р. затверджено подібну
довгострокову концепцію та план економічного розвитку для країн ЄС «SmartЄвропа», відповідно до яких планується найближчим часом розробити дорожні
карти у напрямку нового бачення Європи для 350 офіційних регіонів ЄС [5].
Отже, країни, які мають високий рівень економічного розвитку та займають
передові позиції у міжнародному рейтингу за індексом економіки знань (далі –
ІЕЗ), активно рухаються у напрямку SMART-економіки та запроваджують smartконцепції розвитку конкретної території, які є складовими комплексної стратегії
розвитку регіону.
Слід зазначити, що smart-ідеї починають реалізовуватися і у регіонах
Україні. Так, розроблено проект щодо створення smart-міста Києва до 2020 р., а
міста Вінниця, Дніпро, Львів і Харків поступово переймають досвід столиці
країни. Проте для досягнення помітних ефектів від smart-технологій необхідно
здійснювати їх поширення рівномірно на всі міста і регіони України.
Запровадження зазначених smart-проектів має досить потужні потенційні
можливості для економічного, соціального й культурного розвитку країни,
покращення рівня життя населення та налагодження горизонтальних і
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вертикальних зв’язків між підприємствами, установами і об’єктами соціальної
інфраструктури на регіональному та національному рівнях. Успішна реалізація
соціальних й економічних smart-проектів має сприяти розв’язанню
демографічних проблем за рахунок збільшення привабливості українських міст
і оптимізації міграційних потоків населення.
Найвищою на сьогодні стадією розвитку у постіндустріальному
економічному просторі, яка змінює SMART-економіку, є програмована
економіка, твердження про можливість появи якої вперше було здійснено
провідною американською консалтинговою компанією Gartner у 2014 р. [510].
При цьому зазнається, що програмована економіка представляє собою докорінну
«трансформацію традиційних концепцій обміну цінностями, розширення прав і
можливостей людей та smart-машин визначати цінність і правила її обміну» [6].
Вона передбачає створення нових програмних продуктів і технологій, які за
значенням і масштабністю прогнозовано будуть значно перевищувати
можливості сучасної мережі Internet та мають безупинно рухатися у напрямку
сьомого технологічного укладу.
Сутність та межі програмованої економіки ще не встановлено у наукових
дослідженнях, проте вже сьогодні можна передбачити численні ризики й
загрози, які вона може нести суспільству. Так, програмована економіка
кардинально змінить зміст праці людини у бік заміщення людської праці чітким
функціонуванням програмованих пристроїв, що значно посилить проблему
безробіття для низько кваліфікованої робочої сили. Крім того, тотальне
поширення ІКТ на всі сфери національної економіки може призвести до
виникнення випадків незаконної фінансової та інших видів діяльності. Водночас,
незважаючи на перелічені ризики, програмована економіка є такою стадією
економіки у постіндустріальному просторі, яка передбачає її повну перебудову
та запровадження нових підходів до здійснення процесів функціонування
регіональної й національної економіки. Прикладом може стати Японія, яка будує
розумні програмовані міста і вже стикається з певними проблемними моментами
суспільного й морально-психологічного характеру, незважаючи на загальний
досить високий рівень економічного розвитку країни.
Таким чином, всебічне впровадження робототехніки та об’єктів штучного
інтелекту поступово і повсемісно витісняє людську працю, що призводить до
підвищення інтенсивності процесів руху і міграції персоналу, падіння цінності
низько кваліфікованої людської праці та зникнення цілої низки професій і видів
робіт. Водночас спостерігаються і позитивні моменти, пов’язані із тим, що
програмування процесів документообігу і фінансових розрахунків дозволило
усунути бюрократизм у державному секторі, оптимізувати структуру витрат
робочого часу та ліквідувати його втрати.
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ У ВИХОДІ НА СВІТОВІ РИНКИ ТОРГІВЛІ
Світова торгівля є мінливим середовищем зі своїми піднесеннями і
спадами у розвитку, якому завжди притаманні бар’єри та можливості. Напруга у
світовій торгівлі зростала з 2018 року, деякі товари широкого вжитку
повернулись на ринки зі своїми тарифами, але багато викликів все ще попереду.
Згідно з даними Світової організації торгівлі зростання світової торгівлі
сповільнилось у 2019 році і відновлення зростання залежить від зменшення
напруги в міжнародній торгівлі.
Серед факторів, які гальмували розвиток міжнародної торгівлі у 2018-2019
роках можна виділити наступні:
- погіршення попиту на імпорт продукції в Європу та Азію (що впливає на
світові тенденції);
- торгівельні конфлікти між провідними економіками світу;
- обережність, зумовлена макроекономічними потрясіннями, та фінансова
нестабільність, які гальмують світову торгівлю в цілому.
Однак проблемні періоди для одних сторін можуть нести в собі певні
можливості для інших. Наприклад, країни, що розвиваються, в незначній мірі
можуть використовувати ситуацію для своєї користі, оскільки зростання їхнього
ВВП, як правило, є позитивним трендом (особливо в порівнянні з розвинутими
країнами). Також, зростання торгівлі для таких регіонів, як правило, випереджає
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зростання ВВП. У 2018 році вартість експорту країн, що розвиваються,
досягнула 8779 млрд. дол. США, з них 193 млрд. дол. США – частка найменш
розвинених країн [1].
Така статистика підкреслює можливості для бізнесу з низькими
внутрішніми витратами (які зазвичай зустрічаються в країнах, що розвиваються)
досягати успіхів на світовому ринку. Тенденція зростання впродовж останніх
десяти років була на користь країн, що розвиваються: вони постійно
перевершували або зрівнювалися із розвинутими країнами. Лідерами зростання
стали (по порядку): В'єтнам, Бангладеш, Китай, Індія, Мексика, ОАЕ, Туреччина
та Бразилія. Також, аналізуючи статистику СОТ, робимо висновок, що
промислові товари впевнено зайняли першу категорію світового експорту,
залишивши позаду паливо та продукцію гірничої промисловості, а за ними і
сільськогосподарську продукцію. Однак зростання їх торгівлі у 2018 році
відбувалося за іншою динамікою: торгівля паливом і продукцією гірничої
промисловості зростала найшвидше (23 %), промислові товари посіли друге
місце за зростанням (8%), а торгівля продукцією сільського господарство
зайняла останнє місце (на 5%). Аналізуючи більш детально, зростання торгівлі
одягом було найбільш динамічним серед промислових товарів (+ 3,3 % у всьому
світі). В цілому, прогнози СОТ на найближче майбутнє залишаються досить
песимістичними: прогноз очікуваного зростання світової торгівлі у 2020 році
знизився з 3 % зростання до 2,7 % [1].
У цій невизначеній ситуації гнучкість, мобільність та менші витрати, які
можуть собі дозволити локальні бізнеси, можуть стати позитивною
конкурентною перевагою для активних підприємців, які прагнуть міжнародної
експансії. ОЕСР наголошує на кількох ключових аспектах для місцевого бізнесу
(також, малого і середнього бізнесу) щодо досягнення позиції міжнародного
експортера:
- зміцнення зв’язків з іншими компаніями по всьому світу;
- забезпечення позиції у глобальних виробничих мережах;
- інтеграція у світовий ринок як постачальника для великих компаній;
- використання можливостей цифрових технологій для зменшення
торгівельних витрат;
- отримання доступу до інформації, технологічних рішень та торгівельних
зв’язків [2].
Існує надзвичайна можливість для місцевого бізнесу вступити в
глобальну торгівлю: наприклад, у більшості країн ОЕСР, МСП складають 95% +
усіх компаній та на їх частку припадає ⅔ зайнятості. Однак в той же час частка
експорту для місцевих фірм становить від 20% до 40% в цих самих регіонах [1].
Хоча дехто може сприймати це як проблему, компанії, які прагнуть вийти на
глобальний рівень, повинні бачити в цьому, перш за все, перспективи розвитку.
Завдяки можливостям глобальних ланцюгів вартості (які диверсифікують
бізнес-операції та забезпечують конкурентоспроможні витрати), а також
цифрових інструментів, місцевий бізнес і малі та середні підприємства можуть
отримати конкурентну перевагу перед навіть великими компаніями в певних
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сферах (завдяки здатності адаптуватися і підлаштовувати свої операції під
замовників).
Водночас аналітичні дані ОЕСР та СОТ вказують, що місцевий бізнес та
МСП значно більше підлягають впливу тарифних та нетарифних бар'єрів в
торгівлі. Це пов’язано з тим, що торгові витрати становлять більшу частку у
вартості експорту МСП. На відміну від великих корпорацій, менший бізнес не
має переваг масштабування. Як правило, лише найпродуктивніші та
найефективніші такі компанії можуть успішно виходити на кілька закордонних
ринків і значно розширювати свою діяльність.
Окрім тарифів, які мають значно більший вплив на витрати місцевого
бізнесу, нетарифні бар'єри також є серйозною проблемою для таких компаній.
Інформація, навички, технологія та зв'язки є цінними (часто дефіцитними)
ресурсами для місцевого бізнесу.
Також, місцевому бізнесу та МСП важче протистояти глобальним
надзвичайним ситуаціям, таким як нещодавній спалах коронавірусу (COVID-19),
який спричинив глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров’ям та загальне
економічне сповільнення. Міжнародна торгівля, інвестиції, зростання та
зайнятість відчули на собі негативні наслідки кризи, яка однозначно матиме
вплив на досягнення цілей ООН з питань сталого розвитку.
Опитування, проведене спільно з ОЕСР, Facebook та Світовим банком,
показало такі фактори, що обмежують експорт місцевого бізнесу та МСП: пошук
ділових партнерів (63% респондентів), обмеження доступу до ринків (41%),
різниця в національних нормативних актах (38%), митні правила (35 %),
недостатні альтернативи оплати в Інтернеті (29%), велика відстань від країни
експортера (26%) [1].
Для зменшення впливу вищезазначених негативних факторів існують
наступні механізми, доступні в епоху цифрових технологій:
- стати частиною більшої цифрової платформи та спільноти з метою
подолання проблеми браку інформації;
- мати у своєму розпорядженні цифрову аналітику та статистичні
інструменти, з допомогою яких можна усунути прогалини як з інформацією, так
і з технологіями;
- активно використовувати цифрові платформи та B2B ринки;
- активно використовувати угоди про вільну торгівлю.
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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ
На сучасному етапі розвитку економічної думки теза про те, що доходи
населення є недооціненим джерелом інвестицій, які можуть спрямовуватися на
модернізацію національних економік, все частіше сприймається як аксіома. Як
наслідок, відбувається актуалізація досліджень, у яких доходи населення
розглядаються як важлива складова інвестиційного потенціалу країни, а також,
які спрямовано на вивчення специфічного механізму трансформації доходів
населення у інвестиції.
У цьому контексті тема зазначеного дослідження є актуальною та
своєчасною.
Контент-аналіз робіт [1-3] свідчить, що механізм трансформації доходів
населення в інвестиції в різних країнах має свою специфіку, однак, разом із цим,
характеризується:
- єдністю умов, на яких доходи відчужуються у власника: зворотність,
виключна терміновість і платність;
- наявністю схожих інструментів та умов зазначеної трансформації
(передбачає збільшення кількості організованих заощаджень, розвиток ринку
цінних паперів, посередницьких операцій, підвищення рівня життя та довіри до
уряду та його рішень тощо);
- багатосуб’єктністю (населення, господарчі суб’єкти, фінансові інститути
та держава) та розвитком специфічної інфраструктури, у першу чергу,
банківської. На теперішній час головну роль в акумуляції заощаджень від
населення відіграють комерційні та державні банки, ресурсний потенціал яких
складає майже третю частину з коштів фізичних осіб. Тому населення України
має змогу примножувати свої кошти на банківських депозитах, адже це єдиний
захищений на державному рівні спосіб інвестування [4];
- комплементарним зв’язком із механізмами та тенденціями розвитку
інших видів інвестицій (реальних, фінансових, прямих та непрямих).
Література:
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Роженко О.В.,
к.е.н., доцент кафедри
господарсько-правових дисциплін
ДЮІ МВС України
СТРАТЕГІЯ ФОКУСУВАННЯ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
Критерій конкурентоспроможності підприємства є важливим елементом
системи його стратегічного управління, що визначається стабільністю місця на
своєму ринку і його продукції та рівнем продажу продукції підприємства на
ринках.
Досить широке коло чинників конкурентоспроможності підприємства
звужується поняттям конкурентних перевагах підприємства, тобто таких його
характеристиках чи властивостях, які забезпечують йому переваги над прямими
конкурентами.
У літературі відсутній єдиний підхід до класифікації конкурентних
переваг. Значна частина дослідників, наслідуючи Майкла Портера, в якості
базових, виділяють дві конкурентні переваги: більш низькі витрати та
спеціалізація, але науковці пропонують ще декілька критеріїв до вже
сформованих, за якими наступним чином можна класифікувати конкурентні
переваги (рис. 1).

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЗНАКА

ВИДИ КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ ЗА ОЗНАКОЮ

•
•
•
•

За унікальністю продуту
За характером динаміки
Джерела виникнення
За змістом

•
•
•
•

- найнижчі ціни, - унікальність продукту
- стійкі, - нестійкі
- внутрішні, - зовнішні
-продукт, ціна, просування, місце, люди, процес,
фізичне оточення

Рисунок 1 – Класифікації конкурентних переваг
Складено автором на основі [1; 3]

Більш низькі витрати змістують у собі не просто меншу суму витрат на
виробництво, чим у конкурентів, а здатність фірми розробляти, робити і збувати
товар більш ефективно, чим конкуренти. Необхідно організувати з меншими
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витратами й у більш короткий термін весь цикл операцій з товаром: від його
конструктурування до кінцевого споживання.
Спеціалізація означає здатність задовольняти особливі потреби покупців і
одержувати за це преміальну ціну, тобто ціну, більшу за середню, чим у
конкурентів. Для забезпечення такого типу конкурентних переваг необхідно
навчитися мистецтва виділятися в групі конкурентів, пропонувати покупцям
товар, що помітно відрізняється або високим рівнем якості при стандартному
наборі параметрів, що визначають цю якість, або нестандартним набором
властивостей, що реально цікавлять покупця.
Конкурентні переваги підприємства можна поділити на внутрішні і
зовнішні, згідно з [4, с.102], за джерелами їх виникнення.
Внутрішні — це характеристики внутрішніх аспектів діяльності
підприємства (рівень затрат, продуктивність праці, організація процесів, система
менеджменту тощо), які перевищують аналогічні характеристики пріоритетних
конкурентів.
Зовнішні конкурентні переваги - це ті, які базуються на спроможності
підприємства створити більш значимі цінності для споживачів його продукції,
що створює можливості більш повного задоволення їхніх потреб, зменшення
витрат чи підвищення ефективності їх діяльності.
Стратегія фокусування М. Портера - загальна конкурентна стратегія, має
універсальний характер для підприємств, що займають не весь ринок, а його
сегмент, згідно з [2]. З врахуванням сучасного високого рівня розвитку
конкуренції на вітчизняному ринку, можна відмічається виключне місце
стратегії фокусування у сукупній системі способів досягнення конкурентних
переваг підприємницькими структурами, що на ньому функціонують.
Тобто, проведені теоретичні дослідження, спрямовані на досягнення і
підтримку конкурентних переваг підприємства на основі постійної внутрішньої
і зовнішньої його самооцінки і стратегії безупинного удосконалювання
концепції управління його конкурентоздатністю.
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аспірант кафедри економіки та
міжнародних економічних відносин
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МОРСЬКОЇ
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
У сучасних умовах конкуренція посилюється у всіх галузях економіки, а
отже, питання формування конкурентних переваг продовжують досліджуватися
як на теоретичному, так і на практичному рівні. Взаємозв’язок морської
транспортної інфраструктури та економічного розвитку держави має велике
значення для конкурентоспроможності країни загалом. Сучасна та розгалужена
морська транспортна інфраструктура необхідна для більш ефективного
функціонування ринкової економіки та підвищення конкурентних позицій
держави.
Конкурентна перевага – це основа гарантування конкурентоспроможності
суб’єкта, зміст якої найчастіше пояснюється спроможністю перевершувати
конкурентів у досягненні стратегічних цілей. Конкурентоспроможність
забезпечується формуванням та збереженням на певному ринку набору переваг
відносно до конкурентів. Це вказує про наявність причинного зв’язку між
поняттями «конкурентоспроможність» та «конкурентна перевага», а саме: перше
є результатом формування другого [1].
Існує велика кількість класифікацій конкурентних переваг, але на підставі
контент-аналізу та узагальненню джерел [1 – 7] було сформовано конкурентні
переваги морської транспортної інфраструктури, які класифіковано за мікро-,
мезо-, макро- та мега- рівнями (рис. 1).
Конкурентні переваги морської транспортної інфраструктури – це
сукупність можливостей морської транспортної інфраструктури, що дозволяють
швидко реагувати на зміни зовнішнього й внутрішнього середовища та
утримувати конкурентну позицію на світовому ринку морських перевезень.
Таким чином, щоб конкурентні переваги мали привілеї над іншими
учасниками ринку, вони повинні відповідати вимогам таким, як вигідно
відрізняти суб’єкт від конкурентів, забезпечити високу і довгострокову позицію
на ринку, задоволення потреб споживачів, ґрунтуватися на можливостях та
специфіці суб’єкта, яка виділяє його від інших, бути гнучкими та швидко
пристосовуватися до змін у ринковому середовищі, формуватися на
стратегічному рівні з урахуванням взаємодії та узгодженості у всіх
функціональних областях суб'єкта господарювання. Конкурентна перевага є
результатом функціонування морської транспортної інфраструктури, що
визначає рівень її конкурентоспроможності завдяки властивостям та
особливостям послуг, що надаються, техніки та технологій, методів організації
діяльності тощо.
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МАГАРІВЕНЬ

Конкурентні переваги на світовому
рівні
Залученість до міжнародних організацій та інтеграційних об’єднань;
взаємозв’язок національних економік у сфері морських транспортних
перевезень; ступінь міжнародної гармонізації нормативно-правової
бази; ступінь відкритості економіки; поглиблення транскордонного
співробітництва; залученість в міжнародну торгівлю, процеси
міжнародного кредитування, інвестування тощо.

МАКРОРІВЕНЬ

Конкурентні переваги на
національному рівні
Ринкові умови діяльності морської транспортної інфраструктури;
рівень конкурентоспроможності країни; правове регулювання морської
транспортної інфраструктури; загальні уявлення споживачів про
діяльність морської транспортної інфраструктури країни та її послуги;
імідж країни на світовому ринку тощо.

МЕЗОРІВЕНЬ

Конкурентні переваги на галузевому
рівні
Рівень конкурентного середовища; розміщення та близькість до джерел
матеріальних, людських ресурсів, ринків збуту; розвинуті
взаємовідносини транспортних та логістичних підприємств,
логістичних
та
портових
операторів,
судноремонтних
та
суднобудівельних підприємств; наявність глибоководних підходів та
достатніх потужностей з обробки та зберігання вантажів широкої
номенклатури в режимах експорту, імпорту, транзиту і каботажу;
наявність достатніх потужностей з обробки та зберігання вантажів
широкої номенклатури в режимах експорту, імпорту, транзиту і
каботажу тощо.

МІКРОРІВЕНЬ

Конкурентні переваги на рівні
підприємства
Рівень та якість послуг, що надаються; технічні характеристики надання
послуг; якість менеджменту, кваліфікація працівників; продуктивність
праці; зв’язок морських портів з постачальниками, суміжними
підприємствами, інших транспортних шляхів та каналів розподілу;
платоспроможність, ліквідність, прибутковість, рентабельність;
забезпеченість
матеріально-технічними
ресурсами;
наявність
логістичних ресурсів; близькість морських портів до центрів
споживання і виробництва продукції та формування масових вантажів;
наявність глибоководних підходів тощо.

Рисунок 1 – Конкурентні переваги морської транспортної інфраструктури
за рівнями
Література:
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Тохтамиш Т.О.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ ЯК ОСНОВА ГЛОБАЛЬНОГО
ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Розвиток світових фінансових центрів обумовлений стрімким розвитком
процесів
глобалізації,
що
характеризується
взаємозв’язками
та
взаємозалежостями всіх економік світу. Поряд із нею фінансова діяльність
світових господарств поширюється і стає все більш інтегрованою. Розвиток
світової економіки посилюється через вплив на національну економіку
зовнішніх чинників та збільшення міжнародних фінансових потоків, які є одним
із найважливіших елементів у поточній світовій економіці. Це все вимагає
контролю та структуризації, яку забезпечують фінансові центри. Завдяки
спеціальним фінансовим інститутам здійснюється розширення та розвиток
зовнішньоторгівельних, науково-технічних та інших факторів, через що
постійно змінюється реалізація міжнародних відносин. У сучасному світі
відбувається інтеграції країн у систему міжнародних фінансів, на основі яких
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утворюються світові фінансові центри. Саме вони сьогодні займають провідне
місце у політиці, культурі та економіці.
Багато країн зацікавлені у створенні на власній території міжнародних,
регіональних або спеціалізованих фінансових центрів, оскільки останні
сприяють залученню капіталу в країну, підвищують її інвестиційну
привабливість, збільшують надходження до бюджету та сприяють подоланню
безробіття в країні [0].
В останні роки зростає роль аналітичних компаній як елемента світового
фінансового центру, що здатний забезпечити міждисциплінарні дослідження,
розрахунок міжнародних рейтингів, індексів тощо (Moody's, Standard and Poor's
Z/Yen Group, World Federation of Exchanges). Найактивніше переміщення
фінансових ресурсів здійснюється у світових фінансових центрах, насамперед
північноамериканських (Нью-Йорку, Сан-Франциско, Бостоні, Вашингтоні,
Торонто), європейських (Лондоні, Цюріху, Женеві, Люксембурзі, Франкфурті),
азіатських (Гонконгу, Сінгапурі, Токіо, Сеулі, Дубаї, Абу-Дабі, Шанхаї) [0].
Між усіма фінансовими центрами існує тісний зв’язок, який визначається
взаємовідносинами та конкуренцією. Провідні економісти виділяють три
основних напрями конкурентоспроможності фінансових центрів:
1. Імідж та комунікаційні можливості центру. Згідно з даним критерієм,
вибір падає на центри, які відомі в усьому світі й яким довіряють професійні
нерезиденти.
2. Багатоваріантність фінансових послуг та можливостей.
3. Професіоналізм центру, який передусім залежить від персоналу.
Резидентів та клієнтів цікавить професійний рівень працівників, спеціалізація
компаній, перш за все по питанню управління активами, інвестиційному
банківнику, фінансовому моніторингу, страхування ризиків тощо [0].
Функціонування світових фінансових центрів впливає як на економіку
окремих країн, в яких вони базуються, так і на світову економіку в цілому.
Внаслідок розгортання та поглиблення процесів глобалізації світової економіки
їхня роль зміцнюється, значущість і впливовість також істотно зростають. У
світових фінансових центрів зосереджуються фінансові потоки і відповідні
послуги, що сприяє зростанню валового внутрішнього продукту, забезпечує
додаткові податкові надходження, приплив інвестицій у країну і є ключовим
чинником досягнення макроекономічної стабільності та економічної безпеки. За
останні 25 років структура світового фінансового бізнесу зазнала суттєвих змін.
Світовий фінансовий ринок став глобальним, кордони держав уже не мають
ключового значення для переміщення капіталу, що зумовлює географічну зміну
фінансових потоків між регіонами та країнами. Відтак, фінансовий капітал може
без обмежень переміщуватися з внутрішнього на світовий фінансовий ринок, і
навпаки. При цьому фінансові інститути відкривають філії в провідних
фінансових центрах для виконання функцій запозичення, кредитування,
інвестування й надання інших послуг [0].
Фінансовий центр у сучасних умовах глобалізації є територіальним
формуванням з відповідною системою фінансово-валютних відносин. Вони
здатні обслуговувати зростаючі світові потоки капіталу між собою та іншими
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світовими, регіональними та місцевими фінансовими ринками. Світові фінансові
центри утворюються на базі основних факторів та повинні володіти всіма
необхідними елементами для функціонування. У світі цілодобоводіючі світові
фінансові центри є ефективним засобом управління світовими фінансовими
потоками. Країни, на території яких вони розміщуються, характеризуються
збільшенням обсягів зовнішньої торгівлі та більш стабільним економічним
зростанням.
Конкуренція між фінансовими центрами стимулює підвищення добробуту,
відкриття нових можливостей, ріст ділової акивності, збільшення обсягів
зовнішньої торгівлі та економічне зростання.
Розглянемо ТОП-15 найбільших фінансових центрів станом на вересень
2018 р. (табл. 1).
Таблиця 1
Рейтинги та ранги СФЦ станом на вересень 2018 р.
Фінгансовий
центр
Нью-Йорк
Лондон
Гонконг
Сінгапур
Шанхай
Токіо
Сідней
Пекін
Цюріх
Франкфурт
Торонто
Шеньчжень
Бостон
Сан-Франциско
Дубай

Ранг станом
на вересень
2018 р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Рейтинг станом
на вересень
2018 р.
788
786
783
769
766
746
734
733
732
730
728
726
725
724
722

Регіон
Північна Америка
Західна Європа
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Західна Європа
Західна Європа
Північна Америка
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Північна Америка
Північна Америка
Близький Схід та Африка

Складено на основі даних [0]
З табл. 1 видно, що перше місце посідає Нью-Йорк, випередивши Лондон,
який займає 2 місце. Гонконг знаходиться на 3-му місці, який на 5 рейтингів
менше від Нью-Йорка. Дубай займає останнє місце (15 ранг з рейтингом 722),
він є єдиним СФЦ з регіону Близький Схід/Африка, що входить в ТОП-15
найбільших фінансових центрів. Найбільш розвиненим регіоном, в якому
розміщена найбільша кількість СФЦ, є Азіатсько-Тихоокеанський.
Отже, фінансові центри є системоутворюючою ланкою не лише глобальної
фінансової, а й глобальної господарської системи, формуючи структуру сучасної
як глобальної, так і національної конкурентоспроможної економіки, інтегрованої
у світове господарство. Тому рішення про створення міжнародних регіональних
фінансових центрів виходить за межі фінансової системи. Воно визначає профіль
і структуру всієї економіки й соціальної системи. Крім того, в умовах
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переважання світової фінансової системи такі центри стають єдиним можливим
засобом збереження державного фінансового і технологічного суверенітету
країн базування і країн-учасниць.
Література:
1. Ліфанова М.І. Міжнародні фінансові центри: поняття, умови та стадії
формування. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2016.
№ 3. C. 21-24.
2. Ліфанова М.І. Критерії ранжування та оцінки розвитку міжнародних
фінансових центрів в умовах фінансової глобалізації. Sciences of Europe. 2018.
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3. Ухналь Н.М. Особливості розвитку міжнародних фінансових центрів в
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«ВЕЛИКІ ДАНІ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОХОДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
КОМПАНІЙ
Сучасний рівень цифровізації завдяки швидкісному зв’язку,
розповсюдженню смартфонів, підключенню до Інтернету та інформаційнокомунікаційним технологіям (ІКТ) загалом відкриває широкі можливості для
функціонування ринку великих даних. За даними консалтингової компанії
PricewaterhouseCoopers [1], за ринковою капіталізацією 7 з 8 найбільших
компаній світу мають бізнес-модель, орієнтовану на дані. А за вартістю акцій 5
найбільших в світі компаній (Google, Apple, Amazon, Facebook і Microsoft GAFAM) працюють в галузі, в якій споживач розглядається як невід'ємна
частина великої ресурсної бази даних.
Терміном «Великі дані» (англ. Big data) позначаються структуровані і
неструктуровані дані величезних обсягів, що можуть піддаватися ефективній
обробці програмними інструментами. Головним генератором даних є людина.
Користувачі залишають за собою інформаційний слід, відвідуючи різні сайти,
роблячи запити в пошукових системах, оформляючи замовлення в онлайнмагазинах, використовуючи платіжні системи, IoT-пристрої, певне програмне
забезпечення тощо.
Великі масиви даних є ключовим елементом для розвитку штучного
інтелекту, Інтернету речей, блокчейну та інших технологій, пов’язаних з Industry
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4.0, і використовуються багатьма компаніями як в основній, так і додатковій
діяльностях.
Компаніям, що займаються даними на території ЄС, приділяється окремо
увага у моніторингу, представленому у табл. 1 і 2, європейського ринку даних
(The European Data Market Monitoring Tool) під керівництвом Європейської
комісії [2]. За згаданим моніторингом до компаній з даних відносяться
організації, які безпосередньо беруть участь у виробництві, доставці та/або
використанні даних у вигляді цифрових продуктів, послуг та технологій.
Компанії-постачальники залежно від їх розміру (табл. 2) використовують
монетизацію даних як потужний засіб створення як основних, так і додаткових
доходів за допомогою додавання нових послуг до існуючих пропозицій і
розвитку нових бізнес-моделей.
Таблиця 1 - Доходи компаній, які займаються даними, залежно від їх розміру у
млн. євро
Розмір
2013 2014 Прирі 2015 Прирі 2016
компанії
ст,%
ст,%
1-49 робітників 25
27
7,8
30
10,1
33
795 812
631
820
50-249 робітн. 8 431 9 205 9,2 9 990 8,5
10
908
250-499 робітн. 12
13
7,9
14
5,0
15
400 383
050
559
500+
1 175 1 286 9,4 1 362 5,9 1 493
робітників
Загалом ЄС-28 47
51
8,1
56
8,4
61
801 686
033
781
Частка малих і 71,6% 71,6% 72,5%
- 72,4%
середніх під-ств
Джерело: [2]

Прирі 2017 Прирі 2018 Прирі
ст,%
ст,%
ст,%
10,4 37 412 10,6
41
10,9
489
9,2 12 345 13,2
13
13,1
964
10,7 17 366 11,6
19
13,0
630
9,6
1 723 15,4 2 000 16,1
10,3
-

68 846 11,4
72,3%

-

77
12,0
082
71,9% -

За табл. 1 динаміка доходів, отриманих компаніями-постачальниками
даних свідчить про бурхливий розвиток даного напряму діяльності. Величина
доходів у вигляді сукупної вартості всіх продуктів і послуг, пов’язаних з даними,
включаючи експорт за межі ЄС, демонструє постійне збільшення з 2013 року.
Щорічні середні темпи зростання становлять 10 % та приріст виручки в 2018 р.
порівняно з 2013 р. становить 61,3%. Найбільша частка компаній припадає на
компанії з чисельністю до 49 робітників і від 250-499 працівників, що становить
близько 70% від загальної кількості. Така динаміка пов’язана з тим, що сфера з
даних є молодою галуззю і більшість компаній, у яких ця діяльність основна, є
невеликими.
Європейським моніторингом також розглядається кількість компанійкористувачів і постачальників даних (табл.2).
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Таблиця 2 – Показники моніторингу європейського ринку даних
Показник

2014

2015

Приріст, 2016 Приріст, 2017 Приріст, 2018 Приріст,
%
%
%
%
642 700 650 750
1,25
676 150
3,9
691 500
2,3
715 000
3,4

Кількість
компанійкористувачів, од.
243 600 249 100
Кількість
компанійпостачальників,
од.
Джерело: [2]

2,3

261 450

4,9

271 700

3,9

283 100

4,2

За період 2013–2018 рр. аналіз моніторингу демонструє, що кількість
компаній-постачальників даних зростає швидшими темпами, ніж кількість
користувачів. Але індустрія даних в ЄС станом на 2018 р. включає близько 283
тис. компаній-постачальників (приріст на 4,1% за 2016-2018 рр.) та 715
компаній-користувачів даних (приріст на 3,2%). Таке становище викликано
неширокою розповсюдженістю діяльності з обробки даних, нестачею фахівців та
варіантом того, що компанія-користувач даних сама їх аналізує для свого
використання.
Таким чином, стрімкий розвиток сфери «big data» і поява бізнес-моделей з
їх обробки і обміну відкриває європейським компаніям широкі можливості для
забезпечення якісного ривка в інноваційній трансформації їх діяльності. Завдяки
аналітиці великих даних можна швидко і якісно інтерпретувати різну
інформацію, знаходити закономірності і складати прогнози з того, чи існує
потреба в певних товарах чи послугах. З їх допомогою представники бізнесу
оптимізують різні процеси, а кінцеві споживачі отримують більш якісні послуги.
Тому аналітика великих даних розглядається провідними компаніями як
стратегія формування конкурентних переваг та отримання прибутку як в
основній, так і додатковій діяльностях.
Література:
1. Global Top 100 companies by market capitalization.
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:https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/assets/global-top-100companies-2019.pdf
2.
European
Data
Market
Monitoring
Tool.
URL:
http://datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool-2018
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ФЕНОМЕН ІМПАКТ-ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ
НАПРЯМОК ДЛЯ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Активний розвиток глобалізаційних процесів у ХХ-ХХІ столітті стали
причиною змін у напрямках встановлення основних пріоритетів окремих
підприємств, країн, світового господарства та головних джерел їх розвитку,
відповідно до чого, постійно відбувається трансформація і перегляд бізнес
стратегій різноманітних суб’єктів економічної діяльності та інструментів
досягнення їх цілей. Сьогодні загальносвітовим трендом у світовій економіці
стає імпакт-інвестування, яке є унікальним інструментом отримання прибутків
через вкладення коштів у позитивні, вимірювані зрушення у соціальноекологічній сфері, що дозволяє суб’єкту здійснити вклад у реалізацію Цілей
сталого розвитку та боротьбу із глобальними проблемами людства.
Теоретично-методичні аспекти феномену імпакт-інвестування є
недостатньо дослідженими, особливо серед українських науковців. Так, сутність
і перспективи розвитку імпакт-інвестування у своїх роботах розглядали Голод
А., Марухленко О. В., а можливості та перешкоди впровадження даного поняття
в Україні – Тищенко В. В., Базилюк Б. Г.. За таких умов можна свідчити про
недостатню глибину та всебічність попередніх досліджень феномену імпактінвестування, що обумовлює необхідність даного дослідження.
Поняття імпакт-інвестування є об’єктом наукових та бізнес-дискусій на
міжнародному рівні починаючи з 2007 р., коли Фондом «The Rockefeller
Foundation» було проведено збори експертів та бізнесменів з метою обговорення
питання покращення доступу соціальних підприємств до фінансів та створення
світової індустрії комерційного інвестування у вирішення соціальних та
екологічних задач [1, с. 5]. У 2009 р. була створена інституція, яка здійснює
систематичний моніторинг процесів даної інвестиційної діяльності та об’єднує
близько 200 лідерів ринку інвестицій соціального впливу – Глобальна мережа
імпакт-інвесторів (GIIN).
Незважаючи на обговорення проблеми імпакт-інвестування вже майже
протягом 13 років, до сьогодні не існує загальноприйнятого підходу до
розуміння сутності даного терміну. Узагальнюючи визначення, надані
науковцями та міжнародними організаціями, можна зробити висновок, що
імпакт-інвестування – це вкладення коштів інвесторами в проекти, які, в
результаті, поряд із отриманням прибутку від інвестицій, передбачають
позитивні соціальні та екологічні зрушення.
Аналізуючи статистичні дані, надані GIIN можна стверджувати, що
регіонами-лідерами за часткою місцезнаходження штаб-квартир інвесторів є:
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США і Канада, Західна, Північна, Південна Європа та Африка на південь від
Сахари. Основними інвесторами за типом організації є комерційні та
некомерційні фонди, які здебільшого мають на меті здійснити змішаний тип
впливу (соціальний + екологічний) [2].
В Україні у сфері імпакт-інвестування поки що немає великої кількості
успішних проектів, проте, існують організації, які сприяють появі таких
прикладів. Так, на державному рівні ще у 2000 р. було створено Український
фонд соціальних інвестицій (УФСІ), який не займається прямо перетворюючими
інвестиціями, але може послужити базою для створення відповідного підрозділу.
УФСІ спрямовує кошти міжнародних інвесторів у модернізацію соціальної
інфраструктури, надання підтримки найменш соціально захищеним верствам
населення, створення робочих місць, активізацію енергоефективності в Україні
тощо [3]. Донорами УФСІ у різні роки були: Світовий банк, Європейський Союз,
Програма розвитку ООН, окремі уряди Європейських країн і т.д.
Також, на території України функціонує Impact Hub Odessa (IHO) – частина
глобальної спільноти Impact Hub Network (IHN), яка в цілому налічує більше 90
таких закладів по всьому світі. IHN – одна із найкрупніших мереж у світі, яка
спрямована на створення підприємницьких спільнот для масштабного впливу в
рамках глобальних цілей сталого розвитку. В свою чергу, IHO займаються
пошуком і розробкою нових ідей для соціального перетворення, реалізацією
проектів у сфері соціальних інновацій, підтримкою соціального підприємництва
в Україні тощо.
Наявні приклади імпакт-інвестування в Україні, здебільшого починали
діяльність завдяки місцевому бізнесу із досить незначними початковими
інвестиціями. Одними з таких є ресторани Urban Space 100 в Івано-Франківську
(створені за ініціативою 100 акціонерів-мешканців) та Urban Space 500 у Києві,
які 80 % прибутку спрямовують на проекти розвитку міста: міська
інфраструктура, благоустрій середовища, створення умов для занять спортом і
т.д. За схожою моделлю в Одесі було створено заклад «4 city».
Наступним прикладом є «відновлення життя» закинутих просторів в
Україні, зокрема театрів та заводів. Так, компанія «Промприлад» у ІваноФранківську розташована на території колишнього заводу, де в одному просторі
знаходяться офіси, представництва державних органів і стартапів. У Львові
«FESTrepublic» на території старого заводу надає можливість проводити освітні
і розважальні заходи, працювати і відпочивати. Схожі приклади ревіталізації є в
Києві (Арт-завод Платформа), в Одесі (Зелений театр) тощо. Таке використання
занедбаних просторів, по-перше – формує центри суспільного та культурного
життя громад, по-друге – зменшує кількість небезпечних будівель у місті, в
результаті підтримки будівель у належному стані, та по-третє – не потребує
великих ресурсних витрат на зведення нових будівель, що є раціональним
використанням ресурсів планети.
Виходячи із зарубіжного досвіду застосування імпакт-інвестування та
вищенаведених прикладів в українській практиці, їх особливостей та
спрямованості, доцільним буде виділити шляхи подальшого заглиблення
перетворюючих інвестицій в економічну діяльність України. Основоположним
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напрямком (який включає безліч складових) має бути створення державної
структури, яка б здійснювала розробку нормативно-правової бази в даній сфері,
підтримку недосвідчених малих та середніх імпакт-інвесторів та здійснювала б
збір статистичних даних щодо українського інвестування у вплив як місцевими,
так і інвесторами з-за кордону для глибокого і детального аналізу стану даного
ринку в Україні.
Україні необхідно, в рамках відповідної організації, забезпечити постійний
діалог з провідними країнами світу, які мають значний досвід як у стимулюванні
та розширенні імпакт-інвестицій, так і належному їх вимірюванні і контролі.
Залучення нових знань та інноваційних механізмів реалізації соціального
інвестування повинно бути узгоджено із запровадженням в Україні високих
міжнародних критеріїв і стандартів до ідентифікації імпакт-інвестицій. Це
мінімізує зловживання у даній сфері та підвищить довіру до України серед
доброчесних інвесторів на міжнародному рівні [4, с. 376].
Основоположним документом нормативно-правової бази даної сфери
може стати загальноукраїнська стратегія імпакт-інвестування строком на 5 - 10
років. Вона включала б у себе: визначення основних соціально-екологічних
проблем країни, план їх подолання за рахунок інвестицій впливу у певних
обсягах, механізм фінансового стимулювання державою даного виду
інвестування приватним сектором (наприклад, пільгові ставки оподаткування)
тощо.
Вищевказані та інші можливі елементи допоможуть здійснити зрушення
щодо перетворюючих інвестицій на мікро-, мезо-та макрорівнях, проте їх
реалізація не можлива без створення необхідних передумов: запровадження
концепції соціально-відповідального інвестування у всіх стратегічних
програмних документах соціально-економічного розвитку; розширення
фінансових механізмів для акумулювання фінансових ресурсів на реалізацію
проектів соціального інвестування; створення єдиної інформаційної платформи
соціального інвестування України тощо.
Таким чином, імпакт-інвестування являє собою інвестування з метою
здійснення соціального та екологічного впливу поряд з отриманням прибутків.
В Україні найяскравішими прикладами даного явища є Impact Hub Odessa, Urban
Space, «Промприлад» тощо. Для розповсюдження імпакт-інвестування в
українському середовищі найважливішими чинниками мають стати: створення
відповідної інституції, посилення обміну досвідом з іноземними інвесторами,
формування нормативно-правової бази і т.д.
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м. Кривий Ріг
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ
Одним з найважливіших факторів формування інноваційної економіки
країни є забезпеченість висококваліфікованими людськими ресурсами. Рівень
якісної підготовки науково-технічного персоналу, доступність до сучасної
наукової інфраструктури, можливість обміну отриманим дослідницьким
досвідом та фінансового забезпечення є важливими чинниками для розвитку
галузей інноваційної економіки та забезпечення існування конкурентних переваг
держави. Якщо ж економічна система держави не здатна забезпечити належне
функціонування цих факторів, тоді набуває розвитку явище міграції
висококваліфікованих кадрів. Особливо актуальною проблема міграції
висококваліфікованих є для України. Сучасне політичне, економічне та
соціальне становища лише слугують додатковими каталізаторами для еміграції
українських науковців до високорозвинених країн світу. Тому, питання
визначення проблемних аспектів та конкретизування перспектив міграційних
процесів висококваліфікованих кадрів в Україні є актуальним та важливим для
можливості формування перспективного плану розвитку інноваційної політики
країни.
Дослідження питання проблем та перспектив міграційних процесів
висококваліфікованих кадрів в Україні доцільно розглянути з двох позицій.
Питання актуальності освіти, її рівня та можливості здобуття зокрема вищої, для
підвищення рівня економічного розвитку України досліджувалося Є. Бойко,
О. Василик, Ю. Богач, Т. Боголіб, Д. Грішнова, В. Кремень, К. Корсак, Г. Штейн,
В. Юхименко, В. Яблонський тощо. Питання визначення проблемних аспектів
міжнародної міграції кваліфікованих фахівців в світі та, зокрема, в Україні
присвячені праці таких дослідників, як Д. Лук’яненко, А. Поручник, О. Білорус,
А. Гайдуцький, Т. Тимашова, А. Попов, А. Соболевська, С. Рязанцев тощо. Проте
питання визначення проблем та перспектив міграційних процесів
висококваліфікованих кадрів в Україні має багато недосліджених аспектів, які
потребують подальшого дослідження.
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Сучасні реалії економічного становища змушують проводити детальний
аналіз рівня забезпеченості України власними кваліфікованими кадрами. На
сьогоднішній день більшість дослідників слушно зазначають, що «не належна
увага українського уряду до збереження та відновлення наукового потенціалу
України призвела до зменшення на 50% чисельності науковців середнього віку
та майже на 60% молодшого наукового персоналу» [1].
Окрім того, доцільно погодитися з думкою дослідників про те, що «частка
залучених кваліфікованих працівників до наукової та науково-технічної
діяльності в Україні має стійку тенденцію до скорочення. Так, аналітичні
дослідження свідчать, що «за чотирнадцять років незалежності України кількість
докторів наук збільшилася на 48%, однак їх кількість у сфері наукової та
науково-технічної діяльності зросла тільки на 10%. Чисельність кандидатів наук
за цей же період зросла на 46%, однак кількість тих, хто займався науковою
роботою, зменшилась на 34,7%. Це свідчить про те, що фахівці з науковим
ступенем, особливо молодь, більш схильні до міграції» [2].
Основними проблемними аспектами, що спричиняють підвищення
еміграційних процесів висококваліфікованих кадрів з України є наступні
причини:
- незадовільний рівень економічного розвитку держави і, як наслідок,
недофінансування наукової сфери, низький рівень заробітних плат науковців;
- низька престижність роботи у науковій сфері;
- морально та фізично застаріла інфраструктура та технічне оснащення;
- труднощі щодо реалізації молодих науковців, як кваліфікованих та
визнаних в Україні і світі експертів;
- надмірна бюрократизація та «документальна навантаженість» науковців;
- недосконалість чинного законодавства щодо захисту інтелектуальної
власності в Україні;
- низький рівень попиту на вітчизняні наукові продукти серед підприємств,
організації та держави загалом;
- недостатність зусиль щодо залучення інвестування приватного сектору в
наукову галузь;
- політична нестабільність (мінливість прийняття змін до нормативноправових актів; військові дії; внутрішньополітична боротьба);
- недосконалість проведених реформ в системі освіти, охорони здоров’я
тощо.
Тривала тенденція еміграції українських висококваліфікованих кадрів до
країн ЄС, Північної Америки, Азійських технологічних лідерів може спричинити
реальні проблеми для економічного зростання країни. Емігранти, що
виїжджають з собою забирають найцінніші активи – інтелектуальні продукти,
кваліфікаційні навички, професійні вміння. Усі і активи в сукупності з
зацікавленістю держави та належним фінансуванням є вдалим поєднанням для
формування міцної економічної системи. Тому, потрібно конкретизувати
наслідки міграційних процесів висококваліфікованих кадрів для України. До цих
наслідків відносять:
- зменшення людського капіталу;
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- погіршення соціальної напруги;
- втрата наявних та потенційних конкурентних переваг на макро та
мегарівнях;
- загострення процесів економічної та технологічної відсталості;
- зростання соціальної напруги;
- втрата потенційних інвестиційних ринків;
- зменшення грошового обороту в країні;
- зменшення податкових надходжень;
- втрата національної свідомості та самоідентифікації українських
емігрантів.
Таким чином, для уникнення або мінімізації ряду негативних наслідків
міграції висококваліфікованих кадрів в Україні необхідно здійснити такі заходи:
- створити сприятливі умови для інвестування у наукову сферу
різноманітними підприємствами;
- розробити заходи щодо фінансової підтримки та заохочення української
інтелектуальної молоді залишатися і працювати на батьківщині;
- розробити програму заохочення та інтеграції іноземних студентів у
соціально-економічну систему України;
- розробити дієву грантову систему підтримки молодих науковців;
- мінімізувати бюрократичний процес під час здійснення наукової
діяльності;
- надати належну фінансову підтримку науковим закладам різних рівнів
акредитації;
- оновити наявну наукову інфраструктуру шляхом кооперації з провідними
науковими інституціями світу.
Реалізація поставлених завдань щодо підтримки наукової сфери стане тим
самим інструментом, що дозволить мінімізувати відтік висококваліфікованих
кадрів у короткостроковому періоді та у випадку успішної реалізації – дозволить
створити усі передумови для формування інноваційної економіки України у
довгостроковому періоді.
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ
Вирішальним стимулом та одночасно фундаментом функціонування
компанії виступають її фінансові результати, значний відсоток яких залежить від
якісного управління людськими ресурсами підприємства. Сьогодні дедалі
більше уваги приділяється фактору людського потенціалу, який разом з науковотехнічним прогресом становить основу конкурентоспроможності фірми.
Реорганізація комплексу керування діяльністю працівників тільки набирає
обертів, адже 79% керівників наголошують на важливості змін, а 38% визначили
дане питання пріоритетним. Серед підприємств, які реформували процес
управління персоналом за допомогою даної концепції, більшість вбачає
позитивні наслідки: спрощення співпраці керівництва й підлеглих та зростання
якості такої взаємодії [2].
Необхідність змін в системі управління персоналом продиктовано
вимогами часу, в тому числі переходом від традиційних форм ведення бізнесу до
інноваційних, який передбачає зосередження уваги на новітніх методах
управління «людським фактором». Такі зміни мають на меті вирішити наступні
завдання:
ліквідувати значні часові затрати на заповнення форм звітності та
складання рейтингів;
відійти від неефективної рейтингової системи, яка не здатна вдосталь
мотивувати працівників: понад 60% не згодні з результатами щорічних оцінок;
впровадити нові форми взаємодії з персоналом для налагодження
взаємодії з співробітниками покоління Y;
забезпечити перехід до системи, націленої на максимальне залучення
працівників в роботу, надаючи їм все більший простір для маневру [2].
Управління ефективністю персоналу представляє собою систему впливу за
допомогою набору інструментів на співробітників з метою зростання їх
продуктивності та контролю за вектором результативності [1]. Даний процес
передбачає формування та адаптацію нового підходу до організації праці та
навчання членів колективу з врахуванням стратегічних цілей компанії та їх
декомпозиції по організаційній ієрархії.
Концепція управління ефективністю персоналу направлена на
забезпечення високопродуктивної діяльності колективу шляхом збору
об'єктивних даних, аналізу наявних тенденцій, відстеження результатів та
прийняття відповідних рішень відносно коригування політики керування
людським розвитком. Механізм управління ґрунтується на застосуванні таких
стимулів, як заохочення, система бонусів та індивідуальної оцінки, плани
особистого зростання, а також на задіянні аналітичних показників у вигляді
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обліку робочого часу, аналізу продуктивності і оцінці ключових показників
тощо. Специфічними інструментами та техніками, притаманними управлінню
ефективністю працівників, є KPI, стратегічне планування і прогнозування,
бенчмаркінг, моделі ефективного ведення бізнесу, управління проектами,
управління звітністю [2].
Базовими правилами в управлінні продуктивністю виступають такі:
1)
безперервний зворотній зв’язок між підлеглими та керівництвом, в
тому числі за допомогою мобільних додатків;
2)
цілі, місія та корпоративна культура є максимально відкритими та
зрозумілими для працівників;
3)
моніторинг результатів проводиться раз у квартальний період або
частіше проти одного разу на рік в минулому;
4)
фокус уваги націлений на досягнення команди та вклад окремого
працівника в результати компанії;
5)
багатостороння оцінка діяльності працівника: оцінка колегами,
керівництвом, клієнтами за можливості; оцінка менеджерів різних рівнях
власними підлеглими;
6)
фокусування менеджерів на безпосередньому розвитку персоналу:
виявленні сильних сторін робітників, розстановці їх на відповідні посади,
мотивуванню та коучингу членів колективу, наданні можливостей для їх
кар’єрного зростання в перспективі, відстеженні прогресу тощо;
7)
відмова від обов’язкового ранжування працівників за рейтинговим
методом та перехід до системи мотивування робітників за рахунок зв’язку
ефективність-оплата праці;
8)
інвестиції в персонал, сприйняття співробітників як найціннішого
активу;
9)
постановка цілей нової складності за умови їх досяжності [3].
Окрім запуску механізму високопродуктивності, позитивним наслідком
впровадження системи управління ефективністю персоналу слугує можливість
значно зменшити обсяг витрат організації за рахунок зниження плинності кадрів,
створення раціональної політики оплати праці, заощадження часу на
автоматизації процесів управління ефективністю [1].
Дана концепція реалізується завдяки різноманітним засобам. Широко
розповсюдженою технікою в концепції управління людськими ресурсами є
числові показники KPI [3]. Спосіб дозволяє виміряти результати командної
діяльності, успішність окремих проектів, створених при взаємодії менеджерів
вищої ланки та працівників, встановити рівень ділової активності співробітників,
підрозділів і компанії в цілому. KPI – це можливість скласти повну картину
поточного рівня продуктивності для визначення дій, необхідних компанії.
Інструментом, притаманним управлінню ефективністю персоналом,
виступає метод 360 градусів. Він зосереджений на аналізі діяльності окремого
співпрацівника керівництвом, колегами, клієнтами, постачальниками, що
дозволяє демократизувати остаточну оцінку.
Популярний метод, який застосовується в даній концепції, - це
збалансована система показників. Автори Harvard Business Review вважають
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систему однією з раціональних бізнес-ідей, які в останні роки набули масового
поширення [3]. Описана техніка передбачає узгодження пріоритетів і цілей
підприємства з планом функціонування підрозділів, а також відслідковування
прогресу діяльності колективу за допомогою співставлення встановлених
еталонних норм та наявних результатів.
Дієвим способом забезпечення якісного управління ефективністю
персоналу є впровадження планів індивідуального розвитку працівників. Такі
плани здатні виявити стан підготовки, перспективи розвитку, потрібний рівень
компетенції та розробити методику досягнення цих цілей. Таким чином
працівники розуміють свою роль в загальному успіху, а конкретні кроки служать
стимулом для індивідуальної досягнень в майбутньому.
Отже, інвестиції в інструменти управління продуктивністю, спеціальні
техніки, або їх розробку – це важлива складова створення високопродуктивної
команди, на досконалу реалізацію якої направлена концепція управління
ефективністю персоналу. Адже висока продуктивність на кожному рівні
організації виступає необхідністю для будь-якого бізнесу, незалежно від розмаху
діяльності та конкретної індустрії.
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Однією із основних рис сучасного підприємства є приділення значної
уваги стратегічному управлінню. Ефективна стратегія розвитку дозволяє
приймати виважені стратегічні рішення, вдало конкурувати на ринку та
збільшувати активи організації. Важливою функцією стратегічного управління є
стратегічний аналіз, тобто моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства, що дозволяє організації розробити комплексний стратегічний
план розвитку.
Питання стратегічного аналізу знайшли відображення в дослідженнях
зарубіжних та вітчизняних вчених: І.Х.Ансоффа, П. Друкера, К. Ендрюса, М.
Портера, З.Є. Шершньової, О.В. Пилипенко, Т.І. Ткаченко, В.В. Пастухова, Г.М.
Давидова, В.А. Василенко, Н. Сарай, Є.А. Уткіна та інших.
Метою даної роботи є вивчення стратегічного аналізу як складової процесу
управління підприємством, його етапів та методів.
Науковці визначення стратегічного аналізу розглядають як одну із функцій
стратегічного управління, говорячи, що виникнення стратегічного аналізу
пов’язане із еволюцією поняття управління.
Спираючись на різні позиції вчених, можна сформулювати наступне:
стратегічний аналіз – це один із етапів стратегічного управління, який бере до
уваги внутрішні можливості підприємства та потенційний стан і зміни
зовнішнього середовища. Він дає змогу створити в довгостроковому розвитку
систему найголовніших індикаторів підприємства.
До об’єктів стратегічного аналізу можна віднести місію та цілі організації,
внутрішнє і зовнішнє середовища підприємницької діяльності, напрямки
розвитку підприємства, формування та оцінка варіантів стратегії.
Метою стратегічного аналізу є комплексний опис поточного стану об’єктів
дослідження, їх прогнозування, виявлення особливостей та можливих напрямків
розвитку. Одержані результати про об’єкт дослідження застосовуються для
формування загальної концепції управління [1, c.18].
Стратегічний аналіз, як вже зазначалося, базується на дослідженні
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що виділяє два напрямки:
дослідження галузі, в якій відбувається діяльність підприємства (визначення
загальної ситуації та конкуренції в галузі) та визначення внутрішньої ситуації
підприємства.
Аналіз середовищ підприємства є надзвичайно важливим процесом, який
впливає на досягнення цілей і виконує такі функції:
- визначає ряд факторів, які впливають на організацію і її майбутнє;
- сприяє створенню про себе позитивного враження;
- забезпечує інформацією, яка є необхідною для ефективнішого виконання
виробничих функцій.
Аналіз наукових джерел, в яких розглянуті етапи стратегічного аналізу в
процесі управління підприємством, дозволяє виокремити наступні: початковий,
аналітичний та заключний. Для кожного етапу використовують певні прийоми і
методи, які допомагають діагностувати загрози, що впливають на підприємство
та визначати його можливості.
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На початковому етапі визначається мета та завдання стратегічного аналізу,
формуються основні індикатори оцінки. Інформаційне забезпечення
стратегічного аналізу включає збір, обробку, перевірку та систематизацію даних
про внутрішнє і зовнішнє середовище організації.
На аналітичному етапі аналізуються загрози зовнішнього і внутрішнього
середовища підприємства. Вагомою складовою на даному етапі є методичне
забезпечення стратегічного аналізу, що включає підбір прийомів і методів, які
повинні відповідати його цілям і завданням.
Методи стратегічного аналізу можна розділити на три групи:
1. Традиційні методи. Сюди відносять порівняння, групування,
спостереження, інтегральний метод, відносні, середні та абсолютні величини,
метод ланцюгових підстановок та ін. Дана група методів найбільш розроблена.
2. Економіко-математичні. До них можна віднести математичне
програмування та аналіз, моделювання, метод мозкового штурму, методи
експертних оцінок, системний аналіз, тощо.
3. Специфічні методи, які використовують під час розроблення
стратегічних альтернатив розвитку. Наприклад, портфельний аналіз, SWОТаналіз, БКГ-аналіз, вивчення профілю об’єкта, РІМS-аналіз, LОТS-аналіз,
SРАСЕ-аналіз, тощо.
Для ширшого розуміння даного питання розглянемо деякі методи
стратегічного аналізу.
1. SWОТ-аналіз. В результаті використання цього методу, не лише
оцінюються сильні та слабкі сторони підприємства, зовнішні можливості і
загрози ринку, а й описується необхідність втілення деяких стратегічних змін
керівництвом. Недоліком даного методу є те, що з його використанням
неможливе здійснення кількісної оцінки та розгляд ситуації в динаміці.
Яскравим прикладом використання SWОТ-аналізу є ПАТ «Мотор Січ». В ході
розроблення матриці, підприємством були сформовані такі напрямки розвитку
як аутсорсінг з виготовлення запасних частин для двигунів зарубіжних
виробників та здійснення ремонту авіадвигунів та наземної техніки.
2. БКГ-аналіз. Дає можливість визначити адекватну стратегію та
фінансування для досягнення лідерських позицій на ринку. Легкий у
застосуванні, достатньо ефективний в умовах обмеженої первинної інформації.
За приклад можна взяти ТОВ «ІМПУЛЬС». В наслідок використання БКГаналізу варто застосовувати стратегію підтримання конкурентних переваг. Це
означає, що підприємству необхідно захищати свою позицію на ринку,
направляючи туди інвестиції для подальшого розвитку. Загалом, стан бізнесу
підприємства є позитивним, так як має лише один стратегічний господарський
підрозділ у секторі «дійні корови» та три СГП у секторі «важкі діти», що
дозволить ТОВ «Імпульс» спрямувати кошти на розвиток перспективного СГП.
3. Портфельний аналіз. Застосування цього методу відбувається у чотири
етапи. Його здійснення допомагає керівництву приймати зважені рішення щодо
напрямків діяльності підприємства у майбутньому.
На заключному етапі оцінюється рівень загроз діяльності підприємства.
Для оцінки ступеня впливу та важливості загроз використовують матрицю

193

загроз, яка допомагає ранжувати їх за ступенем можливих наслідків для
невідкладного застосування в стратегіях розвитку підприємства.
Успішно та якісно проведений стратегічний аналіз дає змогу реально
оцінити загрози, можливості і ресурси підприємства та розробити відповідну
стратегію для ефективного ведення бізнесу. Результатами стратегічного аналізу
є правильно розроблені довгострокові цілі організації, комплексний аналіз
конкурентного середовища та реальна оцінка можливостей та ресурсів
підприємства [2, c.18].
Для ефективного управління керівник повинен чітко уявляти роль мікро- і
макросередовища підприємства. Це дасть йому змогу правильно сформулювати
цілі, виявити стратегічні перспективи та обрати відповідну стратегію розвитку,
яка орієнтована на покращення позиції на ринку.
Отже, стратегічний аналіз відіграє провідну роль в стратегічному
управлінні підприємством. Його суть полягає в дослідженні основних факторів,
які впливають на поточний стані майбутнє становище підприємства. Результати
стратегічного аналізу є ключовим процесом у розробленні стратегії
підприємства і дозволяє визначити, що саме треба змінити та які кроки робити
далі.
Комплексна оцінка основних аспектів функціонування підприємства
безпосередньо впливає на перспективи його розвитку. Чинники, від яких
залежить рівень короткострокових витрат, моделюються керівництвом у процесі
ухвалення управлінських рішень під час реалізації стратегії. Тому, можна
зробити висновок про комплексність, багаторівневість дослідження
стратегічного аналізу, що допомагає визначити стратегічно вигідні напрями, які
задають орієнтири розвитку підприємства.
Література:
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Сучасні умови функціонування туристичної галузі передбачають
можливість донесення пропозицій до можливих клієнтів через інтернет. Саме
інтернет ресурси для туристичних підприємств створюють можливість більш
яскравої презентації та інформаційно-насиченої пропозиції.
На сьогоднішній день, завдяки впровадженню туристичного сервісу на
основі інтернет платформи з більшою ефективністю споживачі турпослуг
можуть ознайомитися з пропозицією, поспілкуватися або порадитися та
розширити інформацію про тур і оформити угоду. Основні аспекти роботи у
інтернет-довкіллі полягають у: швидкості надходження та сприймання
інформації; динаміці процесу спілкування, пошуку та оформлення туристичного
продукту; ефективності, та активізації процесу прийняття рішення клієнтом;
спрощення, та значне скорочення циклу «побачив-купив» [1].
Однією з ключових особливостей існування підприємства в он-лайн
середовищі є надзвичайна ефективність у розрізі пошуку та контакту з
потенційними клієнтами та партнерами, подальшою розробкою та
впровадженням нових туристичних послуг та товарів. Така відкритість та
доступність дозволяє активізувати процес прийняття рішення.
Іншою, але не менш важливою є особливість, що пов’язана з часом. Будьяка он-лайн платформа працює цілодобово і доступна майже з усіх точок світу
моментально. Така гнучкість важлива як для клієнтів так і самих агентств тим,
що будь-які нововведення та оновлення можна здійснити дистанційно та
моментально. Завдяки знаходженню в інтернеті, як в одному глобальному
просторі, де розповсюдження інформації відбувається миттєво і не має затримок
як таких, взаємозв’язок, підтримка та налагодження контактів з контрагентами,
готелями, представництвами, партнерами значно зручніше, надійніше, завдяки
шифруванню даних у мережі та набагато швидше ніж у будь-який інший спосіб
[2].
Обмежений лише ресурсами комп’ютера обсяг доступної на інтернетплатформі інформації дає змогу ознайомлюватися з продуктами, отримуючи
набагато більше наочних текстових, фото та відеоматеріалів. Ґрунтовно-якісна
відмінність інтернет-маркетингової стратегії від класичної стратегії управління
бізнес процесами та клієнтопотоками полягає у простоті та зручності комунікації
у реальному часі.
Такі складові маркетингової стратегії турпідприємства забезпечують ще
одну важливу складову – індивідуальність. Індивідуальність, як складова
інноваційної маркетингової стратегії полягає у особливому, персональному
підході до кожного, як з точки зору бізнесу так і уявлень клієнта. Широкий
спектр реєстрованих даних дає змогу детально проаналізувати поведінку
потенційних клієнтів, виокремити особливості поведінки і зони концентрації та
послаблення уваги, відносно швидко змінювати структуру та приймати
найбільш вигідні рішення для підприємства. Клієнт, в свою чергу, вбачаючи ті
чи інші зміни, має змогу вплинути на сервіс, яким він користується, отримуючи
інформацію зручно, швидко та без черг. Можна впевнено зазначити, що сучасна
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маркетингова стратегія повністю сконцентрована на споживачеві туристичних
послуг [3].
На нашу думку, ефективна маркетингова стратегія поєднує три функції
формули успіху: повне задоволення усіх потреб споживача, супровід від
«першого контакту» до продажу продукту; швидкість надання послуг, якість
продукту, враження від контакту, повна свобода дій, зручність у користуванні,
як для бізнесу так і для клієнта, значне зниження витрат на розвиток на рекламу;
переваги інвестиційної надійності та привабливості.
Зважаючи на усі вищезазначені фактори, можна впевнено зазначити про
необхідність стратегічного розвитку турпідпримств у напрямку впровадження
інтернет-технологій. Саме вони забезпечать значне покращення якості послуг;
супровід та подачу значно більшої кількості даних до споживача; загальне
збільшення комфорту взаємодії; зростання загальної ефективності туристичного
провадження мобільних технологій, інтеграцію у повсякденне життя [4].
Подальший розвиток та зростання ефективності діяльності національних
туристичних підприємств прямо пропорційно залежить від сучасних
інформаційних систем та розвитку он-лайн сервісу.
Література:
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туризмі[Електронний
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Режим
доступу
:
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Харківський національний університет будівництва і архітектури
ОСНОВНІ ЗАСОБИ МАРКЕТИНГОВИХ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЙ
В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
Величезний прогрес в комунікаційних технологіях дає можливість
компаніям використовувати оригінальні рішення для маркетингових
комунікацій. Зростаюча кількість корисних каналів комунікації та все більш
досконалі прийоми створення повідомлень стимулюють необхідність приділяти
більше уваги соціальним медіа.
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Соціальні медіа (Social Media) – це сукупність онлайн-платформ та засобів
комунікації, якими користуються люди, щоб ділитися думками, досвідом,
профілями, тощо.
Основні засоби онлайн-комунікації, які використовуються в соціальних
медіа: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter.
Facebook – це веб-інтерактивна мережа, яка дозволяє користувачам
ділитися інформацією та думками у широкому просторі та є найповнішим
набором маркетингових інструментів. Це робить можливим зв’язок із тими, хто
має спільні інтереси через політичні, економічні та географічні кордони.
Сьогодні Facebook домінує у Social Media і є самою популярною платформою
соціальних мереж (близькою до 1.5 млрд активних щоденних користувачів), а
також лояльних (середній час, що витрачається на нього на користувача в день,
складає 35 хвилин) [1]. Користувачі Facebook можуть створити особистий
профіль, додати інших користувачів як друзів і можуть робити обмінні
повідомлення, включаючи автоматичні сповіщення, фотографії та коментарі,
створювати спільноти людей із спільними інтересами.
WhatsApp – це програма для смартфонів, яка дозволяє користувачам
надсилати повідомлення іншим користувачам, і в багатьох випадках
використовується як заміна SMS-повідомлень. Обліковий запис WhatsApp
базується на номері телефону людини та автоматично генерує список контактів.
Все більше брендів автоматизують свій зовнішній вигляд Messenger:
майже всі бренди позначені індексом «автоматизований обмін повідомленнями».
Ці боти можуть бути знайдені в різних категоріях в області Discover. Основна
мета повідомлень – інформувати людей про нові або важливі події. Це включає
в себе інформацію з таких категорій, як спорт, фінанси, економіка, нерухомість,
погода, трафік, політика, уряд, благодійні організації, релігія, знаменитості і
розваги. Виділяють два формати реклами для FB Messenger: карусельна реклама
(приклад від Deutsche Bahn) і банерна реклама (приклад від Moneytizer).
Останні статистичні дані про використання додатків для обміну
повідомленнями показують, що у WhatsApp 2,0 мільярда користувачів по всьому
світу, а Facebook Messenger 1.3, WeChat відстає – недавно він досяг позначки в 1
мільярд [2].
Instagram – це друга традиційна соціальна мережа в світі після Facebook.
Один мільярд людей використовує Instagram щомісяця. Якщо ж розглядати всі
соціальні платформи, Instagram на п'ятому місці за кількістю активної аудиторії
після Facebook, YouTube, WhatsApp, Fb Messenger. 500 млн користувачів
дивляться Instagram Stories кожен день [3]. Один з основних трендів Instagram
останніх років – відео контент, той самий формат, який користувачі чекають від
брендів. 54% опитаних хочуть подивитися відео про продукт замість розсилок,
картинок, записів у блозі, тощо. Завдяки IGTV користувачі можуть знімати
контент на телефон в форматі «тут і зараз». Найбільше виграють власники
малого бізнесу з невеликим бюджетом: всю роботу можна робити на смартфоні
самостійно, без витрат на оператора, монтаж і обробку.
Кількість українських користувачів соцмережею Instagram у 2019 році
збільшилася на 4,5% – до 11,5 млн (близько 11 млн у 2018 році), кількість
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користувачів Facebook – на 7,7%, до 14 млн. Загальна аудиторія українців,
доступна для рекламодавців за допомогою інструментів Facebook, становить
19,5 млн користувачів [4].
Відео тепер є важливою частиною будь-якої успішної стратегії соціального
маркетингу та генерує потенційні результати. YouTube найпопулярніша
платформа потокового відео на планеті і другий за відвідуваністю сайт в світі.
Потокова платформа перетнула два мільярди зареєстрованих користувачів в
місяць [5]. Керівники підприємств переглядають відеоролики на ділових вебсайтах принаймні раз на тиждень з метою підвищення обізнаності про компанію
чи продукцію, які вона надає.
LinkedIn – це веб-сайт у соціальних мережах для організацій та людей
різних професій. LinkedIn управляє найбільшою в світі професійної мережею в
Інтернеті, що нараховує майже 675 мільйонів учасників в більш ніж 200 країнах
і територіях [6]. LinkedIn пропонує, з одного боку, можливість створити
особистий профіль, і його можна постійно оновлювати, а з іншого - додаткове
значення в багатьох аспектах, таких як: приєднання до нових груп з метою
розширення кола контактів і отримання з'єднань; розміщення посилань із
вмістом, щоб воно стало джерелом інформації та залучення зв’язків; участь у Q
& A (питання та відповіді) для збереження своєї позиції лідерів; створення
сторінки LinkedIn для позиціонування компанії.
Twitter набув популярності насамперед через те, що він пропонував кілька
різних варіантів, таких як мікро-блоги, по-друге, тому, що його використовували
багато знаменитостей. Щоденні активні користувачі Twitter (MDAU) у всьому
світі – 152 млн в 4 кварталі 2019 року в порівнянні з 126 мільйонами в 4 кварталі
2018 року, зростання склало 21%, головним чином за рахунок поліпшення
продуктів [7]. Twitter є одним з найефективніших каналів, що використовуються
для збирання відгуків клієнтів про конкретні пропозиції товарів, а також форум
для потенційних клієнтів, щоб дізнатися більше про компанію та що вона може
запропонувати.
Щодня мільйони людей використовують Pinterest для вивчення власних
інтересів, пошуку продуктів, які вони хочуть придбати, або для зв'язку з людьми,
які мають спільні інтереси. Користувачі мережі Pinterest можуть переглядати всі
панелі інших користувачів або лише ті, що найбільше викликають інтерес. За
допомогою панелі пошуку можна шукати піни, дошки, людей і хештеги, також
пропонувати ідеї і популярні тренди.
Foursquare – це веб-сайт із соціальних мереж на основі локації, який став
популярним на основі локації. Інструменти Foursquare допомагають брендам,
компаніям в сферах рітейла і споживчих товарів і іншим збирати й аналізувати
дані про відвідуваність місць і переміщеннях клієнтів. Наприклад, вони можуть
прогнозувати зростання або падіння продажів на основі пішохідного трафіку в
магазинах.
Xing – найбільша бізнес-мережа в регіоні DACH: Німеччина, Австрія,
Швейцарія, користувачі якої використовують її для ділових мереж, пошуку
роботи, кар’єри тощо. На основі інформації про профіль, автоматично
рекомендуються події для користувачів, які можуть бути зацікавлені.
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Social Media використовує інструменти для спілкування в Інтернеті,
розроблені для сприяння обміну інформацією та розмовами, що в кінцевому
рахунку призведе до взаємодії з поточними та потенційними клієнтами. Social
Media користується маркетинговою стратегією, яка передбачає розповсюдження
цінного, релевантного та переконливого контенту та пропагує певний тип
поведінки, який може впливати на діяльність організації. Ефективність засобів
комунікації, використовуваних у соціальних медіа, полягає у розробці
контентної стратегії, яка сприяє позиціонуванню продуктів, послуг та / або
торговельних марок шляхом поширення провокаційного та інформативного
контенту, який також є корисним для користувачів.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У сучасних умовах господарювання зростає роль стратегічного управління
підприємством, яке засноване на стратегічному плануванні та є одним з головних
шляхів покращення та стабілізації економіки України загалом. В теперішній час
діяльність більшості підприємств характеризується значним підвищенням
невизначеності і складності, що підтверджує вагоме значення втілення
стратегічного планування. Тому для того, щоб стратегічне планування на
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підприємстві впроваджувалось та здійснювалось ефективно, необхідно
дослідити його значущість в процесі управління підприємством.
Цьому питанню присвятили багато праць науковці такі як: А. Томпсон, З.
Шершньова, С. Оборська, В. Василенко, Т. Ткаченко, О. Сумець, М. Бондаренко
та інші.
Метою даного дослідження є аналіз процесу планування як інструменту
управління.
Стратегічне планування полягає в плануванні господарської діяльності
керівництвом підприємства на найближчий і кінцевий періоди, яке відповідає
потребам ринку споживачів [1].
Так, на думку М. Мескон, процес планування визначається як система
послідовних дій, які взаємопов’язані між собою[2].
Вперше використовувалась стратегія в бізнесі лише декілька десятиліть
тому. Досягнення успіху підприємства безпосередньо пов'язане з умінням
керівництва правильно та доцільно обрати стратегію та впроваджувати її.
Стратегію доцільно охарактеризувати як комплексний план, який
призначений для забезпечення здійснення прибуткової діяльності та досягнення
цілей організації. Стратегія планування є своєрідним набором правил,
керуючись якими організація ухвалює управлінські рішення.
Стратегічне планування є процесом, який містить в собі такий набір дій і
рішень, який веде до розробки реальних конкретних стратегій, що призначені
для досягнення цілей підприємства.
Питання, на вирішення яких спрямоване стратегічне планування:
способи і методи управління підприємством у найближчий
короткостроковий період часу та майбутні декілька років;
визначення потреби ресурсів для успішної та прибуткової діяльності
підприємства
що саме слід робити для досягнення головної мети підприємства,
враховуючи усі можливості та ризики під час виконання плану.
Стратегія створення бізнес-планів базується на принципах, якими повинні
керуватися підприємства у своїй діяльності. Основний з них пояснюється так:
ринок послуг диференційований, а кожен його елемент має свою специфіку.
Для забезпечення ефективної діяльності спільно працюючих людей на
підприємстві необхідно визначити головну мету і задачі, визначити методи,
якими вони здійснюватимуться. Для цього і необхідна реалізація стратегічного
планування, яка є головною управлінською функцією.
При розробці стратегічного плану перш за все необхідно визначити цілі
діяльності підприємства на майбутній період, враховуючи інтереси та
особливості власників, колективу та споживачів. Лише після цього слід починати
розробку програми діяльності на перспективу, яка базується на прийнятих
методах, принципах і стратегіях.
Стратегічне планування має базуватися на таких принципах:
глобальність, яка характеризується охопленням всіх складових
діяльності підприємства, та комплексність;

200

різноманітність, що дає змогу передбачувати можливі зміни та
реагувати на них;
методична та наукова обґрунтованість, які базуються на науковометодичних підходах для створення реальних планів;
безперервність, адже планування – це безперервний складний
процес;
послідовність та спадковість, якими визначатимуться послідовність
дій в плануванні та управлінні, які відрізняються на різних етапах «життєвого
циклу» підприємства;
реалістичність;
досяжність цілей;
гнучкість, яка дозволяє завчасно враховувати часові зміни та їх
характер, а також підлаштовуватись під них, динамічність;
соціальна орієнтованість;
довгостроковість для вирішень складних проблем у майбутньому [3].
В процесі стратегічного планування в управлінні необхідним етапом є
формування певного стратегічного набору підприємства, який складається із
необхідних підприємству стратегій, тобто це напрями і способи досягнення
довгострокових цілей розвитку підприємства, які безпосередньо приймаються
керівництвом.
Слід визначити, що стратегічний набір – це система, яка складається з
різних стратегій, що розробляє та втілює підприємство на певний
довгостроковий або короткий відрізок часу, яка визначає специфіку діяльності
підприємства, а також рівень його значення і роль у зовнішньому середовищі.
Тож стратегічне планування є важливою базовою складовою в
стратегічному управлінні. Його головною особливістю є розробка та втілення
заходів, які орієнтовані на споживачів, враховують різні можливі зміни на
підприємстві стосовно змін в макросередовищі.
Стратегія планування та його реалізація є основною частиною
стратегічного управління. Термін «стратегія» в даному випадку трактується як
певний довгостроковий напрям до розвитку підприємства.
Варто зазначити, що вибір стратегії має залежати перш за все від ситуації,
в якій на період планування знаходиться підприємство.
Отже, на сучасному етапі впровадження та розвитку діяльності
підприємств конкурентна перевага полягає в наявності стратегічного планування
в системі управління. Саме цілеспрямоване стратегічне планування надає змогу
визначити не лише рівень ефективності підприємства, а й можливості щодо його
вдосконалення і розвитку.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ:
МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ
Протягом останніх років ресторанний бізнес в Україні також розвивається
швидкими темпами, навіть не зважаючи на складні процеси в економічному,
політичному та соціальному житті країни. Для українського ринку ресторанний
бізнес - один з потенційно важливих напрямів, який може забезпечити стабільно
високі надходження до державного та місцевих бюджетів та стати підтримкою
розвитку туристичного бізнесу.
В Україні протягом 2010-2018 рр. спостерігається зростання обсягів
реалізованої продукції у 2,58 рази (рис.1), при цьому темп зростання обсягів
реалізованих ресторанних послуг та послуг мобільного харчування протягом
цього періоду – 6.
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Рисунок 1 - Динаміка обсягу реалізації ресторанних послуг та питомої ваги
реалізованої продукції ресторанів у загальному обсязі реалізованої продукції в
Україні протягом 2010-2018 рр.
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І не зважаючи на те, що після успішного 2013 року, коли проведення
чемпіонату по футболу Євро-2012 сприяло зростанню обсягів реалізації
ресторанних послуг та послуг мобільного харчування в 1,36 рази, у 2014 реалізація ресторанних послуг різко зменшилась на 3154,1 млн грн (на 16,5%).
Це відбулось у зв’язку з всебічною економічною, політичною кризою у країні та
початком військових дій на Сході України.
При цьому питома вага реалізованої продукції ресторанів у загальному
обсязі реалізованої продукції в Україні протягом 2015-2018 рр. постійно
збільшувалась (на 0,13 в.п. за чотири роки), а у цілому протягом 2010-2018 рр.
зросла у 2,13 рази. Так, можна сказати, що маркетингове середовище розвитку
ресторанного бізнесу в Україні є сприятливим.
Серед основних тенденцій просування продукції ресторанного бізнесу
можна вказати його комп’ютерізацію, зокрема, все більшу популярність
набувають спеціальні прикладні програми, які пришвидшують замовлення та
доставку їжі, послуги он-лайн бронювання, платежі через систему мобільних
додатків, автоматичний розподіл рахунку між клієнтами тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
На сьогоднішній день гендерні стереотипи продовжують домінувати. Але
вчені впевненні, що ця тенденція буде зменшуватися, адже жінки мають більшу
психологічну ефективність лідерства. У наш час жінка-керівник дуже
розповсюджене явище. Так, чоловіків набагато більше, але навіть у топкомпаніях світу на вищих керівних посадах працюють саме жінки. Психологічна
гнучкість допомагає жінкам не тільки відкрити власну справу, але й утримувати
її, незважаючи на агресивний навколишній світ. Деякі існуючі кардинальні
відмінності між жіночим та чоловічим менеджментом обумовлюються різною
психологічною структурою жіночої і чоловічої особистості.
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Вчені виявили відмінність в орієнтації керівників різної статі: чоловіки, на
відміну від жінок, велике значення надають якостям, які визначають
ефективність професійної діяльності і порядку взаємодії колективу. Для жінкикерівника більш важливими якостями є морально-етичні та ті, які визначають
інтерактивну функцію спілкування [1]. У простих завданнях і структурованих
ситуаціях, а також при обставинах з підвищеною невизначеністю більш
ефективним вважається чоловічий стиль керівництва, а в рутинних умовах більш
ефективним буде жіночий стиль. А.Л. Журавльова запропонувала розрізняти такі
стилі керівництва: директивний і колегіальний [2]. Дослідники прийшли до
висновків, що статевий фактор впливає на різну виразність ключових
компонентів і видів особистого стилю керівництва, визначили відмінності між
способами взаємодії керівників різної статті з колективом. Так жінки схильні до
проміжного і комбінованого стилю. Комбінований стиль керівництва включає
директивний і колегіальний складові. Присутність директивності в жіночому
стилі керівництва обумовлюється зниженою виразністю комунікативних і
педагогічних якостей особистості. Збільшення рівня цих якостей спричиняє
розвиток колегіальної складової стилю лідерства.
В останні роки менеджмент набув інноваційного характеру, орієнтуючись
на людські та соціальні фактори, що пояснює популярність унікального жіночого
стилю керівництва. Результати дослідження не викликають сумнівів, що ця
модель управління ідеально адаптована до сучасного ділового середовища та є
також конкурентоспроможною з точки зору чоловічого стилю керівництва.
Кількість жінок-менеджерів серед менеджерів, топ-менеджерів та директорів
малих, середніх та великих компаній постійно зростає. Наприклад, Шеріл
Сендберг, яка з 2008 року працює в Facebook на позиції головного операційного
директора (СОО), входить до складу директорів Starbucks, компанія Walt Disney,
Brookings Institution, International for Women in Women, V-Day та Ad Council.
Прикладом є Індра Нуйі, яка почала працювати в PepsiCo в 1994 році, через сім
років зайняла пост президента і фінансового директора, а в 2007 році очолила
компанію, ставши п'ятим СЕО PepsiCo. За час керівництва Нуйі чистий прибуток
компанії збільшився більше ніж у 2 рази, а щорічні доходи збільшилися на
72% [3].
Метод організації праці при жіночому управлінні в основному представляє
собою конкретний розподіл функцій щодо виконання рішення, які, в разі
необхідності, можна передавати. На відміну від чоловіків жінки є більш
бюрократичними, чоловіки ж більш схильні до партнерства. Із застосуванням
«управлінської решітки» Блейка і Моутон дослідники довели, що, незважаючи на
сформовану думку, жінки-керівники, мають таке ж співвідношення орієнтації на
завдання (60%) і орієнтації на людину (40%), як і чоловіки. У суспільстві
виявляється більший інтерес до роботи, ніж до людини. Жінки приймають
рішення, зосереджуючись на фракталістичній поведінці, тобто варіанти активно
обговорюються зі своїми підлеглими. Відмінні характеристики керівників за
гендерною ознакою представлено в табл. 1.
Таблиця 1 – Відмінні характеристики керівників за гендерною ознакою [4]
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Характеристики
Спосіб подолання перешкод
Основа рішень
Характер
Поведінка
Реакція на критику

Жінки
Хитрість, спритність
Почуття
Відкритий
Емоційна
Спокійна

Чоловіки
Інтелект, сила
Розум
Замкнутий
Стримана
Агресивна

Отже, жінки більше орієнтуються на людей, які будуть виконувати
завдання. Вони можуть вибудовувати відносини та творчій процес. Жінкиуправлінці прагнуть до розвитку, самопізнання та здобуття нових навичок.
Жінка-керівник частіше демонструє доброзичливий стиль керівництва:
намагається більше довіряти думці підлеглих, вибудовувати командні відносини,
створювати творчу атмосферу. Вона вміє бути дипломатичною, великодушною.
Схильна отримувати результати через побудову відносин. У більшості випадків
жінки легко сприймають злети і падіння. У критичних ситуаціях вони часто
більш стійкі і зосереджені на пошуку нових можливостей. Крім того, при всій
своїй емоційності жінки є досить раціональними та відповідальними.
Література:
1. Берн Ш.М., Гендерна психологія : учебное пособие / Ш.М. Берн.- Спб,
2001.- С.133.
2. Журавльов А.Л., Хащенко В.А. Хащенко М.М. Вплив фактора статі на
стиль керівництва виробничим колективом // Соціально-психологічні резерви
підвищення ефективності діяльності трудового колективу. М .: ІПАН, 1989.
3. Найвпливовіші жінки топ-менеджери за версією журналу «Forbes»
https://rb.ru/report/37817/2.html
4. Гімазетдінова Э. Я., Ураев Р. Р. Гендерні відмінності в управлінні //
Актуальні питання сучасної психології: матеріали ІІ Міжнар. науч. конф. (г.
Челябінск, лютий 2013 р.). - Челябінск: Два комсомольця, 2013. - С. 16-18. - URL
https://moluch.ru/conf/psy/archive/81/2892
Коваль М.М.,
здобувач вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент»,
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
Науковий керівник: Карабаза І.А., кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування
ЦІННОСТІ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗМУШУЮТЬ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ
ПРО КУПІВЛЮ ТОВАРУ
Завдяки рекламі здорового способу життя кожен дізнався, наскільки
корисні йогурти та наскільки важлива присутність в організмі живих бактерій,
які допомагають перетравлювати їжу. Це пояснює популярність серед
українського населення цих молочних продуктів. Середньорічне споживання
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йогурту в Україні становить 2,5 кг на людину [1]. Особливе місце на ринку
йогуртів займає вітчизняний виробник - ТМ «Галичина».
Завод був побудований в 1955 році та спеціалізувався на виробництві
масла та згущеного молока, а починаючи з кінця 90-х років потужності заводу
поступово модернізувані і ТМ «Галичина» почала виробництво сметани та
молока. Після 2000 року запуск виробництва кефіру та йогурту відкрив нову
сторінку в історії компанії [2].
Для того щоб ефективно конкурувати на ринку молочної продукції
потрібно глибоко досліджувати потреби та поведінку цільових споживачів. Для
цього доцільно визначити цінності споживачів, які формують їх потреби та
змушують прийняти рішення на користь купівлі продукту саме ТМ «Галичина».
Використовуючи шкалу цінностей М. Рокіча доцільно сформувати та
проаналізувати термінальні та інструментальні цінності людей, які мають бути
враховані під час виробництва та просування продукції ТМ «Галичина».
Таблиця 1 – Термінальні та інструментальні цінності людей, що стимулюють
збут йогурту ТМ «Галичина» (шкала Рокіча)
1.

Термінальні цінності
Комфортне життя

2.

Життя в красі

3.

Щастя

Пояснення
Йогурт «Галичина» не займає багато місця у сумці, якщо
брати його з собою на роботу чи у подорож. Також, ті, хто
полюбляють густий йогурт можуть поласувати їм на ходу
завдяки ложці, яка продається разом з йогуртом.
Упаковки йогуртів не занадто яскраві, але захоплюють
споживачів своїм оформленням.
Йогурт хоч і не надовго, однак створює відчуття щастя.

Продовження таблиці 1
4.

Термінальні цінності
Комфортне життя

5.

Життя в красі

6.
7.

Щастя
Насолода

8.

Самоповага

9.

Внутрішня гармонія

Інструментальні цінності
1.
Честолюбство
2.

Бадьорість

Пояснення
Йогурт «Галичина» не займає багато місця у сумці, якщо
брати його з собою на роботу чи у подорож. Також, ті, хто
полюбляють густий йогурт можуть поласувати їм на ходу
завдяки ложці, яка продається разом з йогуртом.
Упаковки йогуртів не занадто яскраві, але захоплюють
споживачів своїм оформленням.
Йогурт хоч і не надовго, однак створює відчуття щастя.
Кожний ковток йогурту приносить не тільки насищення,
а ще й насолоду.
Купуючи собі йогурт, споживач тим самим підіймає
власну самооцінку та демонструє те, що він піклується
про своє здоров’я.
Пробіотики, що знаходяться в йогурті «Галичина»
допомагають покращити мікрофлору кишечнику.
Пояснення
Прагнучи слави, почестей, визнання, споживач і при
виборі йогурту обиратиме лише найкращий.
Завдяки унікальному співвідношенню білків та
вуглеводів у йогурті, бадьорість залишиться на весь день.
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Таблиця 2 - Шкала цінностей споживачів йогурту ТМ «Галичина» (авторська
розробка)
1.

Емоційні цінності

2.

Епістемічна цінність.

3.

Естетична цінність

4.

Ергономічна цінність.

Йогурт сам по собі може викликати теплі відчуття та
спогади дитинства, коли бабуся у селі готувала нам
домашній йогурт.
Пробуджується цікавість спробувати нові смаки та
смакові поєднання, пошукати інформацію про ці смаки в
інтернеті, дізнатись про особливості виробництва та
використану сировину.
Йогурт знаходиться у привабливих упаковках, кожна з
яких є унікальною і відображає особливості того чи
іншого смаку.
Пляшка питного йогурту пристосована до взаємодії зі
споживачем, її зручно зберігати та переносити у сумці.
Окрім того, зручна упаковка допомагає надійно зберігати
вже відкритий йогурт.

Отже, цінності людей корелюються з моделями поведінки споживача.
Люди, які цінують радість чи задоволення, можуть захотіти з’їсти йогурт за його
приємний смак, тоді як люди, які цінують досягнуте почуття, можуть побажати
йогурт як слабкому стимулятору для підвищення бадьорості та насичення – це
потрібно враховувати при впровадженні маркетингової стратегії компанії.

Література:
1. Огляд українського ринку кисломолочної продукції [Електронний
ресурс].
URL:
https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/obzor-rynkakislomolochnoj-produkcii-v-ukraine-2020
2. Про компанію «Галичина» [Електронний ресурс]. URL:
https://galychyna.com.ua/production/yogurts_thick/
3. Шкала цінностей Мілтона Рокіча [Електронний ресурс]. URL:
https://studfile.net/preview/909561/page:8/
Кондратенко Д.В.,
к.е.н., доцент
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківський національний університет будівництва і архітектури
ТРЕНДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Дослідження ринку завжди відігравало особливу роль в маркетинговій
функції. Вплив технологічних розробок, тиск на навколишнє середовище і
зростаючі споживчі цінності обіцяють повністю змінити індустрію
маркетингових досліджень.
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Euromonitor International визначила чотири найбільших світових тенденції,
що впливають на роль дослідника ринку майбутнього:
- автоматизація і DIY (Do It Yourself – зроби сам);
- Big Data (великі дані) та прогнозована аналітика;
- прозорість і довіра;
- партнерство 3.0 [1].
Зрозуміло, що автоматизація веде до підвищення продуктивності, а також
допомагає економити час. Це одна з причин, чому деякі компанії
використовують VBA в MS Excel. Машини використовуються для автоматизації
декількох процесів в сегменті маркетингу. Збір, а також обробка даних –
утомливе завдання, особливо коли потрібно обробити великі обсяги даних.
Автоматизація допомагає підвищити точність при прискоренні процесу та
спростити процес тестування реклами.
Потужна автоматизація створює безпрецедентні можливості у швидкості,
відстеженню всіх даних у реальному часі. Все більше відділів маркетингових
досліджень і аналітики безпосередньо повідомляють про стратегію, що дозволяє
швидше приймати рішення на найвищих рівнях компанії. Одночасно,
маркетингові дослідження і інструменти аналізу також надаються
співробітникам середньої ланки для впровадження інновації, усуваючи вузькі
місця і оптимізуючи структури звітності та затвердження.
Великі дані в простій формі відносяться до величезного обсягу даних, які
можуть бути структурованими і доступними для пошуку, або
неструктурованими і некодованими. Сила великих даних і машинного навчання
полягає в здатності проводити прогнозовану аналітику і розробляти моделі, які
вивчають дані, виявляють закономірності і приймають рішення з мінімальним
втручанням людини.
Тенденція також буде полягати в більш глибокому розумінні того, що
рухає даними: людська уява, почуття і мислення. Це вимагає змішаних методів:
якісного дослідження, підтримуваного новими типами кількісних вимірювань
(наприклад, вимір уяви, когнітивна економіка), і аналізу даних, заснованих на
поведінковій науці.
Оскільки компанії прагнуть швидше знаходити конкурентні переваги,
більшість з них роблять ставку на великі дані і прогнозну аналітику. Тридцять
дев'ять відсотків компаній планують інвестувати в дослідження протягом
наступних п'яти років, а 40% професіоналів вважають, що їхня компанія задає
темпи розвитку цифрової трансформації в галузі [1].
Дослідження тенденцій визначає, що найбільшу вигоду сьогодні обіцяють
прогностичні моделі, які оперують з великими даними про поведінку
потенційних споживачів, агрегують не тільки з їх діджитал-побуту, а й зі смартречей, з якими вони взаємодіють.
Важливою тенденцією є забезпечення прозорості в зборі даних і
методології, відвертість і відкритість з клієнтами і партнерами щодо методів
збору даних. Встановлення взаємовигідних відносин, заснованих на довірі, є
запорукою забезпечення якості даних у проведеному дослідженні. Клієнти
повинні розуміти процес аналізу, довіряти дослідникам ринку, щоб вони
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пропонували розумні ідеї і рекомендації. Посилюються заходи захисту
інформації, оскільки споживачі стають більш активними прихильниками своєї
цифрової конфіденційності.
Партнерство 3.0: гра в дослідження ринку. Дослідники ринку завжди були
надійними постачальниками важливої бізнес-інформації і стали кращими
комунікаторами протягом усього процесу дослідження. Вони більше зацікавлені
в тому, щоб стимулювати розробку більш сильного рішення, завчасно надавати
попередні результати, реагувати і змінювати наступні етапи досліджень на
основі свого досвіду і вчитися разом зі своїми клієнтами в режимі реального
часу.
Основною тенденцією 2020 року буде застосування останніх інновацій,
зокрема, нових мобільних технологій, зростання числа чат-ботів, штучного
інтелекту для більш швидкого, дешевого і якісного дослідження.
З багатьох технологічних тенденцій ринкових досліджень мобільні
технології будуть і надалі залишатися важливою тенденцією. Доповнена
реальність (AR) і віртуальна реальність (VR) представлять абсолютно новий
рівень досвіду в цифровому світі. Очікується, що до 2021 року мобільна AR стане
основною рушійною силою ринку AR / VR вартістю 108 мільярдів доларів. AR
забезпечує реалістичний і недвозначний погляд на продукти і послуги. На
сьогоднішній день AR і VR вже почали революцію в ігровій індустрії і будуть
продовжувати це робити. Apple і Google вже зробили стрибок в цій новій
технології через ARKit і ARCore відповідно, і ці тенденції будуть
продовжуватися [2].
В споживчій активності буде домінувати штучний інтелект. Amazon Echo,
Google Home і інші чат-боти успішно створили хвилю штучного інтелекту в
нашому повсякденному житті. Інтернет є новим місцем зустрічі для більшості
споживачів сьогодні. Отже, компанії максимально використовують ці засоби,
щоб продавати онлайн.
Отримає більшу популярність Блокчейн для маркетингу, який почне
розширюватися в різні вертикалі світових ринків і може стане найбільшою
технологією для проведення опитувань споживачів. Блокчейн знизить ризик
шахрайських опитувань через постійні записи і перевірки нового ідентифікатора.
У разі декількох аналогічних опитувань протягом тривалих періодів часу, буде
легко знайти учасників попередніх опитувань через блокчейн.
Серед інших останніх тенденцій дослідження ринку гнучка методологія
буде виділятися як одна з найважливіших тенденцій. Гнучкий маркетинг
фокусується на посиленні аспектів маркетингової функції компанії, таких як:
передбачуваність, швидкість, адаптивність до змін. Швидкі ітерації успішних
кампаній, а потім перетворення їх в ефективні комунікаційні повідомлення
бренду допоможуть компаніям домогтися успіху протягом більш тривалого
періоду часу.
Інтернет стає настільки об'ємним, що його проникнення не обмежується
відвідуванням веб-вузлів і безпосередньою взаємодією з контентом. У мережі
з'являється все більше розумних речей, які при правильному зборі і агрегації
даних, розкажуть про цільову групу більше, ніж колись.
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Традиційно будуть використовуватися соціальні медіа для аналізу обміну
думками в соціальних мережах і відгуків про продукти / послуги компанії.
Доступ до смартфонів і персональних комп'ютерів зробив соціальні мережі
популярними серед 80% населення, та призводить до збільшення розміру
аудиторії в широкому діапазоні для проведення маркетингових досліджень.
Отже, такі методи як опитування та якісні дослідження, будуть і надалі
залишатися важливою частиною досліджень ринку. Зосередження уваги на
великих аспектах рішення є ключовим. Підприємства повинні зосередитися на
створенні спільноти довірених споживачів, які будуть надавати чесні думки про
їх продукти і послуги.
Література:
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https://blog.euromonitor.com/4-global-trends-shaping-market-research/
2. 10 Тенденций исследования рынка, на которые стоит обратить внимание
в
2018
году.
URL:
https://www.flatworldsolutions.com/researchanalysis/articles/market-research-trends-to-watch-out-for.php

Константінова Н.В.,
викладач вищої категорії,
циклової комісії торгівлі та підприємництва
Криворізький державний комерційно-економічний технікум
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО КРИВБАСУ: ВИКЛИКИ,
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Останні роки стали для України надзвичайно важкими у всіх аспектах.
Немає жодної галузі, яка б не постраждала від кризи, неефективного державного
управління та військових дій на Сході країни. За цих обставин, окрім необхідних
економічних реформ, на плечі держави лягає обов’язок розв’язувати нагальні
соціальні проблеми, забезпечувати соціально незахищені верстви населення. Це
дуже складно через велике фінансове навантаження на державний бюджет. Та
вважаємо, що вихід із ситуації є. Варто розглянути можливість соціального
підприємництва [1].
У багатьох країнах світу започаткована практика співпраці соціальних
підприємств з державними організаціями як на загальнонаціональному, так і на
місцевому рівні. В нашій країні соціальне підприємництво знаходиться на
початковому етапі розвитку і ще не має широкого розповсюдження. Попри це, і
в Україні, і в Кривому Розі вже зараз існують умови для ефективного
функціонування соціальних підприємств (а тим більше, підприємств та
підприємців із соціальною складовою в бізнесі) [2].
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На підставі дослідження соціального підприємництва як інноваційної
моделі ведення бізнесу в Україні та Кривому Розі, а також проведення в рамках
співпраці та на замовлення Управління розвитку підприємництва виконкому
Криворізької міської ради моніторингу щодо рівня соціальної відповідальності
криворізьких підприємців через їх участь у реалізації соціальних муніципальних
проектів [3,4], було зроблено наступні висновки:
1.
Розвиток соціального підприємництва в Україні – це тривалий
процес, масштаб і темпи якого неможливо прогнозувати в т.ч. через складну
політичну та економічну ситуацію. Однак значний негативний вплив на
поширення соціального підприємництва в Україні спричиняє брак відповідної
нормативно-правової бази, а також незначний обсяг інформації в ЗМІ про
діяльність численних підприємців-ентузіастів.
2.
Вважаємо, що Україна та Кривий Ріг мають всі шанси розвивати у
себе цей напрям. У нас уже є соціальні підприємства та підприємці, які
намагаються здійснювати цю діяльність і роблять це доволі ефективно.
3.
Аналіз інформаційних та статистичних матеріалів офіційного сайту
Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, управління розвитку
підприємництва свідчить, що міська влада намагається бути на крок попереду
державних реформ з питань підприємництва, щоб забезпечити прозорі відкриті
умови ведення легального, соціально-відповідального бізнесу, який зміцнюється
з кожним роком та стає альтернативним джерелом ресурсів для вирішення
нагальних питань життєдіяльності міста.
4.
Аналіз інформаційних та статистичних матеріалів офіційного сайту
Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, управління розвитку
підприємництва свідчить, що міська влада намагається бути на крок попереду
державних реформ з питань підприємництва, щоб забезпечити прозорі відкриті
умови ведення легального, соціально-відповідального бізнесу, який зміцнюється
з кожним роком та стає альтернативним джерелом ресурсів для вирішення
нагальних питань життєдіяльності міста.
5.
Міська влада всіляко підтримує та сприяє розвитку підприємницьких
ініціатив: уживає заходів з формування привабливого інвестиційного
середовища, позитивної суспільної думки про підприємництво, виявлення
кращих представників підприємницьких структур, у тому числі молодих
підприємців, їх відзначення за досягнення в забезпеченні стабільного розвитку
галузей економіки міста, соціальної сфери, пропаганди ролі малого та
середнього бізнесу в соціально-економічному розвитку міста, створення клімату
для подальшого розвитку підприємницького сектора.
6.
Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу до 2025 року
передбачено активізацію роботи щодо розширення напрямів соціального
підприємництва.
Так, соціально відповідальні підприємці Кривбасу, за
підтримки міської влади, успішно реалізують наступні соціальні муніципальні
проекти :
«Марка якості «Криворіжжя» - насичення споживчого ринку
продуктами харчування належної якості, популяризація продукції локальних
товаровиробників;
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«Зігріємо турботою ветерана» - торговельне, побутове, медичне
обслуговування інвалідів війни
«Найкраще - дітям» - турбота про сім’ї, яких виховуються дітиінваліди та онкохворі діти;
«Кривий Ріг - місто дитячих розваг» - змістовне дозвілля для дітей
пільгових категорій;
«Підприємницький воркшоп» - початкові трудові навички
професійної діяльності для дітей та молоді;
«Соціальне кафе Криворіжжя» - організація благодійних обідів або
надання знижок на комплексні обіди для малозабезпечених громадян в закладах
ресторанного господарства міста;
«Кіно без віку» - організація для людей похилого віку, ветеранів
війни, інвалідів безкоштовних сеансів кіно в кращих кінозалах міста;
«Криворізька гостинність» - збільшення привабливості місцевого
туризму, удосконалення туристичної інфраструктури, підвищення рівня якості
надання туристичних послуг до європейських стандартів та зацікавлення
споживача їх новаціями. Проект передбачає «Картки гостинності» для туристів
з мапою, на якій зазначено об’єкти бізнесу, що надаватимуться знижки
власникам таких карток.
7.
Підводячи підсумки проведеного моніторингу виконання умов
діючих соціальних проектів, можна зазначити, що соціально відповідальне
підприємництво Криворіжжя, не зважаючи на певні економічні проблеми, у
тісному контакті із владою поступово розширяє масштаби своєї діяльності,
розуміючи свою значущість у вирішенні нагальних соціальних проблем міста.
8.
Зростає чисельність учасників соціальних муніципальних проектів,
визначаються нові вектори докладання спільних зусиль. Саме головне, що це не
просто благодійність - діяльність соціального підприємництва покликана на
задоволення потреб різних соціально вразливих верств населення
(малозабезпечених сімей, людей з особливими потребами, дітей, ветеранів війни,
учасників АТО, молоді та ін.).
Загалом, можна сформулювати наступні пропозиції задля активізації
розвитку соціального підприємництва в Україні та Кривому Розі:
•
Прискорити прийняття закону про соціальне підприємництво, яким
було б визначено чіткі критерії цього напряму діяльності та створено правові
механізми підтримки соціальних підприємців [5];
•
Активізувати поширення інформації про соціальне підприємництво
та його популяризацію через ЗМІ (тематичні цикли статей, телепередач,
використання інтернет-простору тощо);
•
Розробити спеціальні кредитні і позикові програми для залучення
фінансових коштів на початковому етапі розвитку соціального підприємництва;
•
Започаткувати програми підприємницького навчання всіх охочих
для реалізації діяльності у сфері соціального підприємництва;
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•
Розробити програму та проводити на постійній основі тренінги,
конференції, круглі столи з метою обміну досвідом між досвідченими
соціальними підприємцями та «новачками».
Ми віримо, що з часом соціальна відповідальність бізнесу стане
невіддільною складовою економіки нашої країни.
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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
КЛЮЧОВІ СУБ’ЄКТИ МЕХАНІЗМУ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав і основоположних
свобод та всі протоколи до неї, взявши на себе зобов’язання щодо захисту прав
людини згідно Конвенції. Складовими Конвенційний механізм захисту прав
людини є Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) та Комітет міністрів (КМ).
Конвенційний механізм захисту прав людини діє шляхом винесення ЄСПЛ
індивідуальних та пілотних рішень у справах за зверненнями приватних осіб чи
неурядових організацій або груп осіб. Держави-учасниці Конвенції
зобов’язуються виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких
вони є сторонами. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів,
який здійснює нагляд за його виконанням. Якщо Комітет Міністрів вважає, що
нагляд за виконанням остаточного рішення ускладнений проблемою тлумачення
рішення, він може звернутися до Суду з метою надання відповідного роз’яснення
[1].
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Провадження у справі про порушення Високою Договірною Стороною
своїх зобов'язань ініціюється Комітетом Міністрів лише за виняткових обставин.
Воно може бути ініційовано лише тоді, коли заінтересована Висока Договірна
Сторона отримає офіційне повідомлення про намір Комітету Міністрів відкрити
таке провадження. Представництво Комітету міністрів в Суді здійснюється
головою Комітету міністрів, якщо тільки Комітет міністрів не прийме рішення
про іншу форму представництва [2].
Механізм виконання рішень ЄСПЛ включає два конвенційні суб’єкти Європейський суд з прав людини та Комітет міністрів, які діють узгоджено та
доповнюють один одного. Для належного виконання рішень ЄСПЛ механізм
Конвенції передбачає також обов’язкову наявність внутрідержавних суб’єктів
механізму виконання рішень суду держав-учасниць Конвенції.
В Україні питання, пов’язані з виконанням рішень ЄСПЛ врегульовані
Законом України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року [3].
Відповідно до вказаного Закону під виконанням рішень слід розуміти
виплату відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального
характеру, вжиття заходів загального характеру. До додаткових заходів
індивідуального характеру українське законодавство відносить відновлення
настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який
стягувач мав до порушення Конвенції (restitutioinintegrum) та інші заходи,
передбачені у Рішенні. До заходів загального характеру законом віднесено
внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування,
внесення змін до адміністративної практики.
Діяльність щодо координації виконанням рішень ЄСПЛ покладена на
Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який
за посадою є заступником міністра юстиції України. Діяльність Уповноваженого
у справах Європейського суду з прав людини забезпечується Секретаріатом
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, структурним
підрозділом Мін’юсту, яке очолює керівник Секретаріатом Уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини.
Виконання рішень в частині виплати відшкодування здійснюється
державною виконавчою службою. Боржником у справах ЄСПЛ є держава
Україна і виконанням рішень ЄСПЛ займається відділ примусового виконання
рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України [4].
Перегляд справи на підставі рішення Європейського суду з прав людини в
Україні здійснюється Верховним Судом. Порядок такого перегляду
регламентовано процесуальними кодексами України, це відбувається у межах
провадження за виключними обставинами.
Мазур О.С. вважає що на органи прокуратури покладаються певні
обов’язки передбачені діючим законодавством щодо відновлення деяких
порушених прав заявників як додаткових заходів індивідуального характеру
підчас виконання рішень Європейського суду [5]. Зважаючи на таку думку
можна віднести і органи прокуратури до суб’єктів виконання рішень ЄСПЛ.
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Виконання заходів загального характеру українським законодавством
покладається на Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України видає в
межах своєї компетенції акти на виконання заходів загального характеру,
вносить у порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради України
законопроекти щодо прийняття нових, скасування чинних законів або внесення
до них змін.
29 серпня 2019 року у Верховній Раді України 9 скликання створений
підкомітет з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та
альтернативного розв'язання спорів Комітету з питань правової політики. Згідно
з додатком до Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 19IX “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради
України дев’ятого скликання” до завдань комітету належить засади організації
виконання рішень Європейського суду з прав людини [6].
До внутрідержавних суб’єктів механізму виконання рішень суду в Україні
слід віднести - Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини, відділ примусового виконання рішень Департаменту державної
виконавчої служби Міністерства юстиції України, Верховний Суд, органи
прокуратури, Кабінет Міністрів України і підкомітет з питань виконання рішень
Європейського суду з прав людини та альтернативного розв'язання спорів
Комітету Верховній Раді України з питань правової політики.
Варто зазначити, що забезпечити повне та якісне виконання рішень ЄСПС
можливо лише при злагодженій роботі конвенційних та внутрідержавних
суб’єктів механізму виконання рішень ЄСПЛ. Українські суб’єкти механізму
виконання рішень ЄСПЛ часто діють не узгоджено, що призводить до повного
чи часткового невиконання рішень ЄСПЛ. Для більш ефективного управління та
координації процесу виконання рішень ЄСПЛ в умовах України варто створити
постійно діючий комітет Верховної ради України з широкими повноваженнями
щодо координації та контролю діяльності органів виконавчої влади, прокуратури
та національних судів. Йому доцільно надати повноваження розробляти
спеціальні організаційно-правові засоби виконання рішень Європейського суду
з прав людини, ініціювати відповідальність державних органів та їхніх
посадових осіб за невиконання та неналежне виконання рішень Європейського
суду з прав людини.
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Околович В.С., Папіян К.Р.,
здобувачі вищої освіти зі спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
З самого початку своєї історії менеджмент в організації стикався з
безліччю проблем і складнощів. Ці проблеми були результатом багатьох
факторів, наприклад, незнанням, як мотивувати персонал, як організувати їх
робочий час і простір, які рішення будуть найбільш вигідними і правильними. І
завжди талановиті менеджери намагалися знайти їм рішення, розібратися в
причинах труднощів і зрозуміти, які способи управління людьми
найефективніші. Народжувалися все нові і нові принципи управління,
досягнення цілей, контролю над якістю. Багато з них дієві і до цього дня. Однак
більшість з них - це принципи західного, американського і японського
менеджменту.
Наша країна відрізняється від Європи, США, Японії не тільки економічним
становищем, а й менталітетом. Інакше кажучи, це способи вирішення проблем, з
якими поки не зіткнулися українські виробники, або ці способи не приведуть до
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ефективного управління. Тому в Україні проблеми менеджменту дуже актуальні
в сучасному суспільстві.
Менеджмент – це управління організацією, колективом і процесами, що
протікають під час роботи і діяльності компанії. Це наука управління; сукупність
принципів, методів, засобів та форм управління з метою підвищення ефективної
діяльності та збільшення прибутків [1].
Менеджмент впливає майже на кожну сферу діяльності будь-якої
організації. Управління саме як сукупність методів та функцій, прийомів
корпоративного керування відомий в Україні вже давно, але десять років тому
наші експерти думали, що їх головною метою була прибутковість та перевага
країни за рівнем продуктивності. В останні роки ставлення України до
управління значно змінилося. Було оголошено про досягнення відомих
теоретиків та практиків бізнесу та розпочато активну підготовку керівників.
Однак із менеджментом в Україні існує багато проблем.
Сучасний менеджмент складається з двох цілісних частин [1]:
- теорія лідерства;
- практичні способи ефективного управління, або мистецтво управління.
Виокремимо деякі з проблем сучасного менеджменту.
• Криза зростання, що виникає при розширенні компанії. Розширення
може призвести до збільшення попиту на виробництво компанії, відкриття
нових ринкових можливостей та амбіцій для власників бізнесу. Розширення
бізнесу не завжди виправдано. Відсутність прогнозування та стратегічного
планування робить багато компаній збитковими та призводить до закриття [2].
• Зацикленість на прибутку, що провокує нестачу креативу та ігнорування
інтересів споживачів. Звичайно, деякі менеджери прагнуть покращити свою
майстерність управління. Тому важливо навчати менеджерів, застосовувати
нові методи управління та вдосконалювати навички, брати за приклад кращих
управлінців. Рівень освіти та знань керівників у цьому плані в середньому
нижчий, ніж рівень знань їх підлеглих, що мають професійну освіту [3].
• Зневага освітою. Багато керівників віддають перевагу досвідченим
людям, але не молодим фахівцям з маркетингу, менеджменту та фінансів.
• Небажання будь-що змінити, тенденція до «стабільності», бажання
зберегти свою позицію, пишатися своїми минулими досягненнями. Небажання
модернізуватися [4].
• Неповна організаційна структура, відсутність чіткої структури
корпоративного управління, формальна ієрархія, відсутність чіткої підзвітності
тощо. Це призводить до необґрунтованої бюрократизації компанії, всі рішення
приймаються на найвищому рівні. Відсутність чітких обов'язків та інші.
• Інколи робочий займає позицію керівника, отримавши підвищення, але
щодо способів вирішення проблем, за стилем мислення залишається фахівцем
своєї галузі. Часто зустрічається такий парадокс: керівник охочіше займається
вирішенням технологічних проблем, ніж управлінських.
Втім головна проблема сучасного вітчизняного менеджменту – проблема
якості управлінців. Хоча в останні роки ця спеціальність з'явилася в вузах, але
проблема все одно залишається. Причиною може бути те, що в нашій країні
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мало професіоналів, які мають досвід управління в дійсних умовах ринкової
економіки. На практиці втілити нові та ефективні принципи управління досить
складно. Необхідно радикально переглянути філософію бізнесу, а також
змінити психологію персоналу (особливо менеджерів), зростання
особистісного потенціалу та підвищення їх кваліфікації.
Цей список можна продовжувати. Звичайно, поточні проблеми
менеджменту не обмежуються цим переліком.
Будзан Б.П., наприклад, також виділяє наступні основні проблеми
менеджменту в Україні:
- нехтування довгостроковим плануванням управління;
- неможливість імпорту нових технологічних прийомів;
- низька корпоративна культура тощо [5].
У наш час існує безліч проблем у вітчизняному менеджменті – не
вироблені теоретичні та методологічні основи по використанню його на
практиці. Принципи західної управлінської практики малозастосовні у нас, тому
їх складно використовувати для вирішення цих проблем. Звичайно, варто
приділяти увагу теорії та досвіду іноземного менеджменту, але необхідно чітко
розуміти відмінності в принципах управління в Україні і за кордоном. Тому,
перш ніж впроваджувати інновації, дуже важливо адаптувати їх під певні риси
менталітету і культури нашого народу. При правильному і професійному підході
можна не тільки знайти рішення всіх проблем менеджменту організації, але і
уникнути зіткнення з багатьма з них, більш того, підвищити ефективність і якість
управління, а внаслідок і всього виробничого процесу.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, українські підприємства
постійно адаптуються до мінливих умов господарювання. Через їх вплив
виникає необхідність вдосконалення стратегій управління персоналом
підприємства, зміни поглядів керівництва щодо управління його розвитком,
пошуку нових підходів та ефективних методів управління, які здатні забезпечити
конкурентоспроможність, швидке реагування та адаптацію до мінливого
зовнішнього середовища, а також сталий економічний та соціальний розвиток
підприємства у довгостроковому періоді.
Під стратегічним управлінням персоналом підприємства слід розглядати
як багатогранний процес, спрямований на оптимізацію кадрової політики і
забезпечення на цій основі конкурентоспроможності підприємства у
довгостроковій перспективі [1].
За твердженням Н. Іванової «стратегічне управління персоналом дозволяє
забезпечити підприємство необхідними людськими ресурсами у відповідності до
його стратегії; сформувати внутрішнє середовище; усунути протиріччя в
питаннях централізації-децентралізації управління персоналом» [2].
Основними характеристиками стратегічного управління персоналом є:
- довгостроковий характер, що пояснюється її спрямованістю на
розроблення і зміну психологічних установок, мотивації, структури персоналу,
всієї системи управління персоналом або її окремих елементів;
- цілі стратегічного управління персоналом мають відповідати загальній
стратегії розвитку підприємства; вони мають бути спрямовані на досягнення
цілей економічного розвитку підприємства, а не суперечити їм;
- стратегічне управління персоналом повинне враховувати дію чинників
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, що може викликати
необхідність коректування загальної стратегії розвитку підприємства, а
відповідно і змін структури та чисельності персоналу, його навичок і
кваліфікації, стилю і методів управління персоналом [4, с. 123-124].
Стратегічне управління персоналом підприємства формується з
урахуванням стратегічних цілей розвитку, особливостями дії чинників
зовнішнього середовища і тенденціями розвитку ринку праці, можливостями
ресурсного забезпечення кадрових заходів. Цілі стратегічного управління
персоналом, у свою чергу, впливають на реалізацію заходів кадрової політики
підприємства [3, с. 169−170].
Процес стратегічного управління персоналом підприємства складається з
трьох основних етапів:
- стратегічне планування персоналом;
- стратегічна організація персоналу;
- стратегічний контроль персоналу.
Стратегічний підхід до управління персоналом передбачає, перш за все,
якісні зміни в сфері роботи з персоналом. Вони полягають у тому, що в рамках
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традиційних напрямів кадрової роботи все більшого значення набувають
стратегічні аспекти. Об'єднуючись із стратегічними технологіями, планування
потреби в персоналі, відбір, оцінка, навчання, виступають як складові стратегії
управління персоналом, набувають нову якість і єдину цільову спрямованість на
досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства [3, с. 169].
Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за
допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних з
цілеспрямованою переорієнтацією випуску нової продукції, впровадженням і
використанням нових технологій, удосконалюванням структури керування
підприємством, своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.
До типових стратегій управління персоналом слід віднести :
- стратегія добору і навчання — добір і навчання персоналу, переміщення
співробітників відповідно до загальних і функціональних стратегій, організація
безперервного навчання, організація роботи аналітичних центрів добору і
розвитку персоналу та ін.);
- стратегія винагороди і мотивації — формування корпоративних
цінностей, оцінювання персонального внеску в загальні результати; система
участі у прибутках, впровадження нематеріальних важелів мотивації та ін.;
- стратегія формування трудових відносин — участь персоналу в
управлінні; відносини із профспілками, адаптація до системи державного
регулювання трудових відносин та ін.;
- стратегія управління персоналом — план добору, найму, навчання,
перекваліфікації, стимулювання працівників відповідно до потреб, зумовлених
організаційними змінами [5].
Отже, стратегія передбачає реалізацію загального комплексу заходів
довгострокового характеру, що є основою для прийняття ефективних
управлінських рішень щодо забезпечення досягнення місії та перспективних
цілей розвитку підприємства у певній сфері діяльності з урахуванням наявних
ресурсів, конкурентних переваг і обмежень у внутрішньому та зовнішньому
середовищі. Стратегічне управління персоналом слід розглядати як загальний
підхід до управління людськими ресурсами відповідно до намірів підприємства
щодо вибору майбутнього напрямку діяльності та розвитку.
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У СВІТІ
В сьогоднішніх реаліях глобальна мережа Інтернет дуже швидко
інтегрується в різні галузі господарської діяльності країн, зокрема забезпечуючи
реалізацію бізнес-процесів підприємств в глобальному електронному
середовищі. Тому саме електронна комерція стає тим бізнес-середовищем, в
якому постійно відбуваються фінансові, торговельні та інші транзакції за
допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
Електронна комерція з'явилася завдяки стрімкому розвитку технологій
автоматизації продажів, впровадженню на підприємствах автоматизованих
систем управління ресурсами, завдяки чому є можливість істотно скоротити
витрати на утримання штату при збереженні якості та швидкості обробки
замовлень.
Електронна комерція класифікується залежно від цільової групи на такі
основні сектори [1]:
B2B (business to business) – система взаємодії бізнес-структур у сфері
електронної комерції (надання маркетингових, інформаційних послуг через
інтернет, інтернет-тендери, продаж обладнання для бізнесу);
B2A (business to administration) – система взаємодії держави та бізнесструктур (зокрема проведення державних закупівель через мережу Інтернет);
B2C (business to consumer) – система електронної роздрібної торгівлі,
орієнтована на кінцевого споживача (зокрема інтернет-магазини роздрібної
торгівлі);
С2С (consumer to consumer) – система електронної комерції, яка
формується на основі взаємодії покупців між собою (зокрема роздрібна
аукціонна торгівля між фізичними особами);
C2A (consumer to administration) – система організації взаємодії між
державними структурами та споживачами (зокрема в податковій та соціальній
сферах).
Найпоширенішими на сьогодні секторами є В2В та В2С, але електронна
комерція між компаніями поширюється в рази швидше, ніж роздрібна торгівля.
Таблиця 1
Розвиток основних сфер електронної комерції у світі за 2013-2019 рр.[3]
трлн. дол. США
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Сектори електронної
комерції
B2B
B2C

2013
5 827
1 233

2014
6 449
1 336

2015
6 906
1 548

Роки
2016
7 300
1 845

2017 2018
2019
7 661 10 600 12 200
2 382 2 982 3 535

Вище наведена статистика показує, що світовий ринок електронної
комерції сектору B2B, оцінюваний в 2019 році в 12,2 трлн дол. США, більш
ніж в 6 разів перевищує ринок B2C. Приблизно 80 % електронної комерції світу
належить до сектору B2B, що підтверджують чисельні дослідження. Багато
експертів прогнозує, що B2B електронна комерція буде розвиватися швидше,
ніж B2C. Причиною даного процесу є значно більший потенціал розвитку галузі,
значно більші обсяги ринку B2B та високі темпи розвитку електронної комерції.
Незважаючи на це, для приватних споживачів по всьому світі найбільш
відомою формою електронної комерції залишається «бізнес-споживач»
(B2C), яка включає в себе онлайн-роздрібний продаж або онлайн-покупки у
роздрібних торговців, таких як Walmart, а також у великих інтернет-магазинів
роздрібної торгівлі, таких як Amazon або Rakuten.
Світовий ринок електронної комерції розвивається надзвичайно стрімко.
Тому роздрібна торгівля електронної комерції за регіонами світу у 2019 році має
такі особливості [2]:
1. У зростанні електронної торгівлі лідирує Азіатсько-Тихоокеанський
регіон, займаючи 25% ринку, що складає до 2,271 трильйона доларів;
2. Латинська Америка та Близький Схід і Африка володіють 21,3%, що
трохи перевищує середні світові показники;
3. Центральна і Східна Європа – 19,4% ринку;
4. На Північну Америку і Західну Європу припадає відповідно 14,5% і
10,2% світового ринку електронної комерції.
У 2019 році найбільшим світовим ринком електронної комерції став Китай
з об'ємом продажів електронної торгівлі в 1,935 трлн. дол., що більш ніж в три
рази перевищує показники США, які займають друге місце з 586,92 млрд. дол.
Китай сам по собі становить 54,7% світового ринку електронної комерції, що
майже вдвічі більше, ніж у наступних п'яти країнах разом. Можна казати про те,
що у міру розвитку Китаю розвивається і глобальний ринок електронної
комерції.
Таблиця 2
Топ-10 ринків електронної комерції світу за 2018-2019 рр. [2]
млрд. дол.
Країна
2018 рік
2019 рік
% зміни
Китай
1,520.10
1,934.78
27.3%
США
514.84
586.92
14.0%
Велика Британія
127.98
141.93
10.9%
Японія
110.96
115.40
4.0%
Південна Корея
87.60
103.48
18.1%
Німеччина
75.93
81.85
7.8%
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Франція
Канада
Індія
Росія

62.27
41.12
34.91
22.68

69.43
49.80
46.05
26.92

11.5%
21.1%
31.9%
18.7%

Західна Європа володіє трьома з шести найбільших ринків електронної
комерції, очолюваних Великобританією (141,93 млрд. дол.), Німеччиною
(81,85 млрд. дол.) і Францією (69,43 млрд. дол.). Але, як більш зрілі ринки, кожен
з них зростає з року в рік зі швидкістю, значно нижчою темпів зростання
глобальної електронної комерції.
Це контрастує з відносно розвиненим інтернет-ринком Канади, який
продовжує демонструвати високі темпи зростання. Її частина ринку електронної
комерції у всьому світі зросла на 21,1% до 49,80 млрд. дол. в
2019 році.
Незважаючи на загальну цифрову зрілість Канади, електронна торгівля
традиційно відстає від ринку через логістичну неефективність. Географічна
розпорошеність населення Канади від західних до східних кордонів зробила
будівництво центрів розподілу електронної комерції і можливості доставки
більш дорогими.
Найшвидшим зростаючим ринком електронної комерції в топ-10 є
Індія, яка в 2019 році зросла на 31,9% до 46,05 млрд. дол. Хоча Індія є
однією з найбільших економік в світі, її ринок електронної комерції тільки
зароджується, що значною мірою пояснюється населенням із меншими
доходами та інфраструктурою, яка ще розвивається для підтримки оплати та
доставки.
Для кожного з регіонів характерні тенденції розвитку електронної
комерції. Так, США є найбільшою країною у світі за кількістю онлайн-магазинів
(70 % від світового значення); країни Азії є найбільшими за обсягами онлайнпокупців (48%); країни Європи є найкращими країнами за рівнем
інфраструктури електронної торгівлі, зокрема Німеччина, Великобританія та
Франція займають одні з перших позиції у міжнародних рейтингах.
Отже, можна зробити висновок, що електронна комерція сьогодні є:
- основним ринком для суб’єктів бізнесу в умовах глобальної
торговельної системи;
- фактором розвитку технологічної інфраструктури передових країн
світу;
- заміною традиційних методів торгівлі на web-орієнтовані моделі,
перехід торгових майданчиків в інтернет-середовище;
- інструментом впливу на рівень конкурентоспроможності країн і
компаній, що охоплює соціально-економічні і політичні відносини.
Завдяки автоматизації основних бізнес-процесів сучасна електронна
комерція стала максимально ефективним інструментом реалізації продукції
у всьому світі, мінімізуючи затрати на забезпечення процесу купівлі-продажу,
починаючи від обробки замовлення і закінчуючи відвантаженням зі складу.
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СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ» – СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ
ТРАДИЦІЙНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Сучасний стан розвитку ринкових відносин характеризується
конкурентним середовищем, яке обумовлює необхідність постійних змін та
новацій у веденні господарської діяльності. Перспектива довгострокового
перебування на ринку визначається стратегією підприємства. Стратегії розвитку
підприємств класифікують за різними ознаками, проте нераціональне
застосування тієї чи іншої стратегії стає наслідком виникнення ризиків для
компаній, що так чи інакше призводить до збитків, які несе організація. Не менш
важливим є вплив макросередовища, що виражається багатьма факторами:
політичними, економічними, правовими та техніко-технологічними. Вони є
неконтрольованими, і тому підприємствам необхідно бути гнучкими та вміти
адаптуватися до змін, що спричинені цими чинниками. Світові кризи, як явище,
спричиняють суттєві зміни у економіці усіх країн світу, зокрема й України. Криза
сучасності, спричинена пандемією COVID-19, відобразилась на економіці
України наступним чином: 18% підприємців розглядають закриття власного
бізнесу, 78% опитаних повідомляють про втрати до 75% доходів і тільки 4%
говорять про збільшення прибутку [1]. Можливо, саме ситуація занепаду
економіки дозволить підприємствам налаштувати свою діяльність на нову
хвилю.
Питаннями розробки стратегій займалися вчені Азоєв Г.Л., Ансофф І.,
Фатхутдінов Р.А., Барабась Д.О., Баранчєєв В., Шевченко Л.С., Книш М. І., Ліфіц
І.М., Шаповал М.І., Антонюк Л.Л., С. Огієнко та ін. Деякі аспекти залишаються
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невирішеними через постійні зміни, яких зазнає світова економіка. Сучасне
бачення розвитку ринкових відносин було запропоновано У. Чан Кім та Р.
Моборн, що отримало назву стратегії «блакитного океану». Ця стратегія
наголошує: «Покинь зважати на конкуренцію. Зосередься на новації цінності, і
нехай конкуренція подбає про тебе» [2]. Сучасні тенденції розвитку ринку
змушують постійно змінюватися і йти у ногу з часом. Стратегія «блакитного
океану» говорить протилежне – дивись у сьогодення з майбутнього. «Блакитний
океан» - середовище, яке характеризується наступними ознаками:
1.
Конкуренція не мусить бути в центрі стратегічного мислення.
2.
Структури галузі немає – їй можна надати форму.
3.
Стратегічну форму можна виявляти на систематичній основі.
4.
Виконання може бути вбудоване в опис стратегії.
5.
Модель поступових кроків у створенні стратегії.
З метою більш глибокого розуміння поняття «блакитний океан»,
проведений порівняльний аналіз із сутнісними характеристиками «червоного
океану», що знайшло відображення у таблиці 1.
Таблиця 1 - Характеристика «червоного» та «блакитного океанів»
Стратегія «червоного океану»
Боротьба в існуючому ринковому просторі

Стратегія «блакитного океану»
Створення
вільного
від
конкуренції
ринкового простору
Перемога над конкурентами
Можливість не боятися конкуренції
Експлуатування існуючого попиту
Створення нового попиту й оволодіння ним
Компроміс цінність – витрати
Руйнування компромісу цінність – витрати
Побудова всієї системи діяльності компанії Побудова всієї системи діяльності компанії
залежно
від
стратегічного
вибору, відповідно до завдання одночасного
орієнтованого або на диференціацію, або на досягнення диференціації та зниження
низькі витрати
витрат
Джерело: [2]

Наведене порівняння дозволяє визнати суттєві відмінності класичної
стратегії, яка утворює червоне середовище конкуренції та стратегії, яка утворює
нові ніші ринкового простору. Ці відмінності полягають у полярному відношенні
до поняття конкуренція і галузевих структур. Така характерна відмінність
залежить від принципів, якими керується стратегія «блакитного океану», що
наведені у таблиці 2.
Врахування принципів, що наведені вище, надає можливість збільшити
потенціал розвитку компанії під час використання стратегії «блакитного океану»
у напрямку розширення ринкових меж для свого бізнесу.
Таблиця 2 - Принципи стратегії «блакитного океану»
Принципи розробки
Перебудова меж ринку

Принципи впровадження
Подолання
головних
організаційних
перешкод
Зосередження на загальній картині, а не на Впровадження реалізації в стратегію
цифрах
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Вихід за межі наявної потреби
Правильно
визначена
послідовність
Джерело: [2]

Зіставлення вартості, прибутку і пропозиції
стратегічна Оновлення блакитних океанів

Інструментарієм стратегії «блакитного океану» є: стратегічна канва,
модель чотирьох дій, сітка «усунути-зменшити-підняти-створити», а також
вміння виокремити наявність трьох ознак хорошої стратегії (фокусування,
дивергенція та привабливий слоган).
Застосування стратегії «блакитного океану» практикується багатьма
світовими компаніями. Приклади вдалого використання наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 - Приклади застосування стратегії «блакитного океану»
Назва
компанії
McDonald's

Блакитний океан

Опис

Формування ринку фаст- За часів відкриття першого McDonald's їжа поза
фуду
домом означала помпезний, тривалий і дорогий
похід в ресторан. Якщо потрібен був простий
перекус, їжу брали з собою. Саме тому ефект
McDonald's мав позитивний відгук серед
споживачів.
Cirque
du Новий ринок на кордоні Під час формування стратегії Cirque du Soleil
Soleil
між
цирком
і публіка ділилася на дві категорії:
театральними
1. Елітарна і культурна, яка ходила на
постановками
театральні постановки;
2. Простий народ, що віддавали перевагу більш
дешеві і прості циркові розваги.
Цирк створив блакитний океан - витончені
циркові постановки за ціною театральних
квитків, залучаючи в цирк гарантовану публіку
Tesla
Інноваційний
ринок Tesla запропонували продукт, якого раніше не
екологічних авто
було - електромобіль, чим привернули увагу
захисників екології та людей, які відповідально
ставляться до цього питання
Cassella
Новий
ринок, Традиційно вино вважалося напоєм для
Wines
сформований
новою гурманів, варто було дорого і мало відповідним
цільовою аудиторією
набором смакових характеристик. Cassella
Wines сформували блакитний океан - ринок
дешевого вина, вибравши в якості клієнтів
споживачів пива
Pampers
Інноваційний ринок в Підгузки на той момент робили з тканини, або
сфері
гігієни,
перша використовували у вигляді трусів з тканинним
альтернатива марлевим вкладишем.
Pampers
запропонував
підгузків
високотехнологічну новинку в цій сфері, якої
раніше на ринку не було
Джерело: [3]
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Приклади вдалого застосування стратегії «блакитного океану» дозволяють
визначити напрямки застосування та адаптації її в сучасних умовах економіки
України. Доцільними галузями, з урахуванням поточного економічного стану,
виступатимуть: агропромислова діяльність, транспортні перевезення, а також
низка продовольчих виробників, що випускають продукцію, що задовольняють
фізичні потреби людей. Застосування стратегії блакитного океану дозволить
розширити діяльність підприємств за новими ринковими нішами та буде сприяти
модернізації економіки України в цілому.
Література:
1. Під час карантину підприємці втратили до 75% доходів, — опитування
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bizshid.com/news/1844-pid-chaskarantynu-pidpryiemtsi-vtratyly-do-75protsent-dokhodiv-opytuvannia
2. Kim W. Chan. Blue ocean strategy: how to create uncontested market space
and make competition irrelevant / W. Chan Kim, Renee Mauborgne. – Expanded
edition. – Boston: Harvard Business School Publishing, 2015. – 288 p.
3. Голубой океан: 15 примеров + 3 стратегии + 5 шагов для создания
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://in-scale.ru/blog/goluboj-okean
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ПРИЧИНИ ПОШИРЕННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМКИ ЇХ
РОЗВ’ЯЗАННЯ
Еволюція дослідження такого явища як корупція спостерігається з часів
стародавнього Вавилону та Античності і безпосередньо до наших днів. Ця
проблематика була розглянута давньогрецькими філософами Арістотелем та
Платоном, але тоді ще це явище не мало чітких меж та своєї назви. Великий
внесок щодо розгляду такого явища як корупція у суспільстві зробили відомі
вчені М.Вебер, С. Алатас, Ш. Вей, Ж. Картье-Брессон, Х. Мілкевич, Г. Мюрдаль,
Ф. Фукуяма та інші. Окремі аспекти дослідження корупції були розглянуті у
працях українських вчених таких як Л. Гулемюк, Є. Невмержицького, І. Ревака
та ін. Попри це, дослідження окремих питань даного явища, які потребують
більш глибокого дослідження, залишаються відкритими. Зокрема, таким є
питання наслідків корупційного прояву у політичній, економічній та соціальній
сферах держави, а також виявлення інструментів для розробки механізмів, що
могли б протидіяти цьому явищу у різних секторах суспільного життя. Саме
тому мета даного дослідження полягає у з’ясуванні причин виникнення корупції
в Україні та знаходженні шляхів її подолання.
Історія показує, що корупція виникає з утворенням влади та початком
обміну грошей у суспільстві. Перша згадка, що датується другою половиною
XXIV ст. до н.е., була знайдена у архіві стародавнього Вавилону. Цар Урукагіна
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древнього міста-держави Лагаш у Шумері, що на території сучасного Іраку, був
вимушений провести реформи щодо припинення зловживань чиновників і суддів
[1].
Згадки про негативний вплив корупції на економічне, політичне і духовне
життя суспільства також відображені у працях давньогрецьких філософів
Античності Платона та Арістотеля. У праці «Політика» Арістотель зазначав
руйнівний характер корупції, що здатен привести до загибелі держави. Боротьбу
з корупцією він вбачав основою для забезпечення державної стабільності [2].
Сам термін «корупція» з латинської corrumpere означає псувати [3].
Виходячи з перекладу терміну можна сформувати таку думку, що
взаємовідносини людей, які знаходяться у середовище такого явища як корупція
є зіпсованими, відповідно до цього і самі люди стають такими.
Але невже корупція така погана, якою її описують? Дуже правильно на
мою думку було проаналізовано корупцію М. Вебером. Він зазначав, що це один
з механізмів нормального функціонування суспільства, але тільки у тому
випадку, якщо вона підсилює позицію еліт, які гарантують прискорення змін, що
відбувається у суспільстві [4]. Наведений вище аргумент дозволяє міркувати у
тому напрямку, що корупція – явище, яке можливо і не треба знищувати
докорінно.
Перейдемо до розгляду корупції в Україні. Звичайно, що в нашій країні це
явище сформувалося ще задовго до настання незалежності. Але починаючи з
2014 року воно начебто активізувалося з силою «комбо» і почало нарощувати
потенціал у приватному бізнесі та державних структурах. Причиною цьому
могли слугувати багато факторів, найважливіші з яких економічні і політичні:
військово-політичний конфлікт на Сході, зростання курсу валют та відповідно
цін на товари та послуги тощо. Законодавчо закріплено регулювання та контроль
корупційного впливу у державі, але ефективність застосування на практиці
досить важко простежити.
Регулювання, контроль та запобігання корупції в Україні здійснюється
через Антикорупційну політику. Основним виконавчим органом, що діє у сфері
Антикорупційної політики є Національне агентство з питань запобігання
корупції, що зобов’язаний діяти за певними програмами. Закон України «Про
запобігання корупції» зазначає, що антикорупційні програми повинні
передбачати [5]:
•
визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та
протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання
антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
•
оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи,
організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
•
заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб,
відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
•
навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування;
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•
процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного
перегляду програм;
•
інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням заходи.
Наразі в Україні також практикується подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Основна інформація, що повинна відображатися у декларації наведена у статті
46 ЗУ «Про запобігання корупції», а саме [5]:
прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер
паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї,
зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або
поштову адресу і т.д.;
об’єкти нерухомості та об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти,
не прийняті в експлуатацію;
цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових
мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;
цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі;
інші корпоративні права, юридичні особи, трасти або інші подібні
правові утворення;
нематеріальні активи;
отримані доходи;
наявні у суб’єкта декларування або членів його сім’ї грошові активи;
фінансові зобов’язання;
видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному
періоді;
посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за
сумісництвом;
входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи
наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій,
саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань.
Надалі Національним агентством з питань запобігання корупції
здійснюється контроль за поданням декларацій та їх перевірка.
Окрім Антикорупційної політики держави можна запропонувати наступні
шляхи подолання корупції:
1)
Застосування досвіду країн ЄС та США, де на законодавчому рівні
активно приймають участь у регулюванні корупції правоохоронні органи.
2)
Інформаційна підтримка журналістів та громадськості.
3)
Зняття недоторканості з депутатів та державних чиновників.
4)
Підвищення економічного рівня країни.
Якщо дивитися на корупцію, як ефективний механізм життєдіяльності
суспільства, який так чи інакше буде продовжувати існувати, то можливо його
необхідно удосконалювати в аспекті економічного та політичного розвитку
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держави. Різноманітні впровадження та якісні зміни у країні, пропозиції можуть
розглядатися на конкурсній основі, що будуть фінансуватися упродовж усіх
етапів впровадження від планування до контролю. Тільки гарантовані проекти
можуть заохочуватися додатковими коштами, не тільки тими, що і так будуть
виділятися на впровадження проекту. В залежності від масштабів проектів для
якісних змін у державі, буде коливатися і сума коштів, що будуть видаватися
окремій людині чи групі осіб. Ці кошти вони зможуть витрачати на особисті
потреби. Це тим самим сприятиме мотивації розробників та тих, хто пропонує ті
чи інші ідеї. Безперечно, для демократичних держав у тому числі і України,
закони повинні мати дуже великий вплив, якому будуть підпорядковуватися усі
без винятку. Нажаль сьогодні боротьба з корупцією показує, що законами
нехтують причому не тільки у приватному секторі суспільного життя, а і у
державному. Хоча саме державний сектор повинен постійно вдосконалювати та
розробляти різноманітні проекти щодо подолання корупційних впливів та
передумов щодо їх виникнення.
Для подолання корупції у державі повинен існувати середній прошарок
населення, який буде домінувати. Портрет представника цього прошарку має
бути доволі простим, а саме: виражений у достатньому рівні заробітних плат,
рівноважних цінах на товари та послуги, що пропонуються державним та
приватним сектором та як наслідок - платоспроможність населення, яке буде в
змозі задовольнити свої потреби для гідного рівня життя. Допоки в нас існує
велика різниця між багатими та бідними людьми, буде пропорційно великий
відсоток рівня корупції у країні.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИСИПАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Ефективне функціонування сучасних підприємницьких структур можливе
лише при застосуванні стратегічного управління, яке довело свою дієвість та
переваги порівняно із традиційним управлінням в українських реаліях вже
давно. Проте, турбулентність економічних умов функціонування сучасних
підприємств, наявність значного динамізму середовища функціонування та
латентності прояву більшості чинників, які генерують зміни умов діяльності,
вимагає напрацювання ефективних механізмів забезпечення флексибільності
системи стратегічного менеджменту підприємств, одним із яких являється
механізм забезпечення антисипативності управління.
Антисипативне стратегічне управління для українського менеджменту є
відносно новою сферою прикладного управління, що має ряд причин, серед яких
найбільш поширені: низький освітній рівень менеджерів та переважання
традиційних підходів до побудови системи стратегічного управління та вибору
інструментів стратегічного менеджменту; відсутність чіткої методологічної бази
такого управління, її нерозвиненість; відсутність системних уявлень менеджерів
про зміст такого управління та можливості його прикладного застосування в
умовах консервативних організаційних структур підприємств. Також однією із
причин обмеженого використання даного виду управління є наявність прогалини
у науковому підґрунті реалізації антисипативного управління. Наукові аспекти
розробки теоретичної бази дослідження антисипативного управління в Україні
входять до кола наукових інтересів таких вчених як Кузьмін О. Є., Ліпич Л. Г.,
Мельник О. Г., Адамів М. Є., Хілуха О. А., Камінська Б., П. Гжегож, які
досліджували теоретичні аспекти даної проблеми та її особливості в умовах
певної групи підприємств. Проте, існуючі наукові напрацювання щодо
особливостей реалізації антисипативного управління на підприємствах є
недостатніми, безсистемними та тими, що потребують постійного розвитку через
динамічність умов господарювання та чинників розвитку підприємств.
Забезпечення антисипативності стратегічного управління сучасних
українських підприємств є відносно новою сферою усвідомленої діяльності
сучасних науковців та практиків, яка, проте, на неусвідомленому рівні
епізодично реалізується на підприємствах. Даний управлінський парадокс
потребує розв'язання в першу чергу на стратегічному рівні управління
підприємствами.
Дослідження особливостей антисипативного управління
підприємствами доцільно розпочати із аналізу наукових підходів до трактування
його сутності (таблиця 1).
Таблиця 1 – Підходи науковців до визначення сутності терміну "антисипація"
Наукове джерело

Трактування терміну

Англо-український словник
(укл. М. І. Балла) [1]
Економічна енциклопедія (за
ред. С.В. Мочерного) [2]

Антисипація – це: передчуття, передбачення, сподівання,
побоювання; передчасність наступу
Антисипація – це: передбачення можливого розвитку подій;
передчасне настання певного явища
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Современный экономический
словарь (за ред. Райзберг Б.А.,
Лозовский Л.Ш., Стародубцева
Е.Б.) [3]
Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary [4]

Антисипація – це: передбачення, випередження, завчасне
розпізнавання можливого розвитку подій; передчасне
настання будь-якого явища, яке повинне настати пізніше
Антисипація це: 1) завчасна дія, яка бере до уваги чи
передбачає подію, що відбудеться пізніше; погляд вперед; 2)
використання безготівкових грошей (які ще не є доступними);
3) візуалізація майбутньої події; об’єкт або форма, що
передбачає подальші явища; 4) раннє звучання одного чи
декількох тонів подальшого акорду, що формують тимчасовий
дисонанс

Відповідно до існуючих діалектичних підходів [1, 2, 3, 4], антисипація – це
явище, яке характеризує дію попереджувального характеру, яка
використовується керуючим об'єктом по відношенню до певних процесів
середовища функціонування.
Зважаючи на прикладний характер стратегічного управління
підприємствами, антисипативне управління в сучасних умовах можна
трактувати як цілеспрямовану діяльність щодо визначення слабких сигналів у
внутрішньому та зовнішньому середовищі складної економічної системи та
заходи щодо формування адаптивних реакцій на них [5, c.46]. Його
характерними рисами є наступні:
- базування на постійному моніторингу чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища, аналіз їх динаміки та тенденцій розвитку;
- емерджентний характер стратегічних рішень, тобто у випадку
виникнення стратегічних несподіванок, стратегічні рішення приймаються
швидко, без тривалих процесів узгодження та планування;
- наявність ризику, пов`язаного із зовнішніми та внутрішніми факторами:
з одного боку, існують зовнішні стосовно підприємства ризики, пов'язані із
швидкими темпами перетворення слабких сигналів у реальні можливості чи
загрози діяльності підприємства; з іншого боку – завжди існують ризики,
пов'язані із системою стратегічного менеджменту та напрацювання реакції на
слабкі сигнали (реакція може бути не достатньою, чи існую вірогідність помилок
у ухваленні рішень);
- провідна роль системи стратегічного менеджменту та кваліфікації
менеджерів у реалізації антисипативного управління;
- скорочення в часі прийняття та реалізації господарських рішень
порівняно із класичним перебігом стратегічного процесу на підприємстві, а тому
– іноді виникають ситуації перевищення рівня витрат на реалізацію
господарських рішень. У цьому випадку ефективність таких рішень повинна
оцінюватися з точки зору оптимальності втрачених можливостей чи відведенної
шкоди (попередження випадків виникнення збитків в діяльності підприємства)
Реалізація антисипативного управління в системі стратегічного
менеджменту вимагає впровадження наступних заходів стратегічного,
організаційного та економічного характеру:
- налагоджування ефективного моніторингу зовнішнього та обов'язкововнутрішнього середовища. Слід зазначити, що нехтування внутрішнім
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середовищем та поверхневий аналіз зміни чинників його формування можуть
мати не менш негативні наслідки чим вплив загроз ззовні стосовно підприємства.
Недостатність стратегічних ресурсів для обґрунтування господарських рішень є
причиною більшості невдач та збитків у діяльності підприємства;
- впровадження у звичайну практику стратегічного управління
інструментів стратегічного аналізу, які відповідають потребам антисипативного
управління. У якості таких інструментів можуть використовуватися методики
складання профілю середовища, SWOT – аналізу, матриці можливостей та
загроз, конкурентної карти ринку тощо. Нехтування класичними інструментами
стратегічного управління може привести до ігнорування загроз та можливостей,
а значить – до збитків;
- імплементація функцій антисипативного управління робітникам
аналітичних служб та відділів підприємства, що дозволить забезпечити
керованість даного процесу на підприємстві.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ В НАПРЯМКУ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ
Розширившись зі сфери послуг до виробництва, IT технологій, туризм все
більше інтегрується з іншими галузями. Як результат, 2019 року частка доходів
отриманих від туризму склала 10% світового ВВП. У той же час рівень
спроможності туристичної галузі України лишається одним з найнижчих в
Європі. На 2019 рік частка туризму в ВВП України становило 1,5%. Це було в

233

десятеро менше ніж в інших країнах Європейського Союзу (ЄС). Загальна ж
частка туризму в ВВП України протягом 1995-2019 років зменшилася з 12,2 до
6% [1]. Ігнорування туризму як важливої складової економіки, негативно
впливає на загальний рівень розвитку країни. Втрата цікавості до України, як
туристичної
принади
обумовлювалась
її
слабкою
інформаційною
представленістю, низьким рівнем якості надаваних послуг, зростання рівня
туристичної небезпеки. При цьому за твердженням С. Вовк, успіх туристичної
індустрії в XXI ст. можуть гарантувати лише безпека і високий рівень
обслуговування. Причому безпеці дослідниця відводить перше місце. На її
думку, керівна ланка індустрії туризму повинна вжити заходів, щоб уникати
ризику на всіх етапах подорожі - від переїздів до відвідування ресторанів і
культурної програми [2].
Прикладом до наслідування у принципах розвитку туризму та протидії
загрозам сучасності виступають країни ЄС. За оцінкою конкурентоспроможності
мандрівок і туризму проведеної Всесвітньої туристичною організацією у 2019
році показники України сильно відстають від більшості Європейських держав. В
загальному рейтингу країн світу вона посіла 78 місце з 140. За критеріями оцінки
згідно шкали від 1 до 7, де 1 найгірша оцінка, а 7 найвища: ділове середовище
України оцінили в 4,1 бали (103 місце з 140), охорона та безпека – 4,8 бали (107
місце), здоров’я та гігієна – 6,5 бали (11 місце), кадри та ринок праці – 4,8 бали
(48 місце), використанні інформаційних технологій – 4,5 бали (78 місце), рівень
пріоритетності туризму в країні – 4,3 бали (92 місце), міжнародні відкритість –
3,7 бали (55 місце), цінова конкурентність 5,9 балів (19 місце), екологічна
стійкість – 3,9 бали (114 місце), інфраструктура повітряного транспорту – 2,7
бали (71 місце), наземна і портова інфраструктура – 3,1 бали (77 місце),
інфраструктура туристичного обслуговування – 4,3 бали (65 місце), природні
ресурси – 2,2 бали (116 місце), культурні ресурси та ділові поїздки – 1,9 бали (55
місце) [3]. Найгірші показники оцінки туристичної галузі України: безпека,
екологія, природні ресурси, ділове середовище. При цьому більшість інших
критеріїв мають оцінку нижче середньої. Дана ситуація формує негативний
імідж країни, що позначається на зацікавленості та відношенні до неї туристів.
Гарантування безпеки подорожі, мандрівки є ключовим моментом в
розвитку туристичної галузі та світової економіки загалом. Туризм як один з її
інтегруючих чинників на сьогодні пов’язує сферу послуг, виробництво,
транспорт, ресурси. Впливаючи на рівень споживання він сформував власний
ринок, що успішно розвивається в усьому світі. Європейські країни вже давно
перетворили туризму на один з головних напрямків розвитку національних
економік. Лідерами цього виступають: Іспанія; Франція; Італія; Німеччина та ін.
Маючи найбільший приток туристів з усього світу вони забезпечили
завантаженість готелів, ресторанів, транспорту, виробництва. Причина такого
успіху криється у гарно спланованій внутрішній та зовнішній політиці.
Формування єдиного економічно-політичного центру сприяло спрощенню
митних формальностей, покращенню інфраструктури та рівня безпеки. Саме
вона стала визначальним фактором динаміки туристичної галузі. Аналіз даних
засвідчує існування прямої залежності між рівнем безпеки в країні та кількістю
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міжнародних туристів. В свою чергу це підтверджують і дані соціологічних
досліджень. Обираючи країну подорожі, турист керується інстинктом
самозбереження та віддає перевагу тим місцям де: низький рівень злочинності,
тероризму; високий рівень довіри населення до поліції. Інвестори в свою чергу
звертають увагу на рівень комерційних втрат від злочинності, індекс збитків
бізнесу через загрозу тероризму. Ставши на шлях Євроінтеграції Україна
задекларувала наміри приєднання до Європейського Союзу та Європейського
туристичного простору. Перспективи налагодження співпраці відкривали
можливості модернізації туристичної галузі України, посилення її
привабливості, збільшення туристичного потоку. Необхідність цього
обумовлювалась низькою оцінкою індексу туристичної безпеки в України.
Ефективність поліції, рівень терористичної загрози, особиста безпека туристів,
безпека бізнесу в Україні мали найнижчі показники в Європі. При цьому
військовий конфлікт на Сході України не варто вважати єдиною причиною
різкого просідання рейтингів. Динаміка показників засвідчує поступове
зниження оцінок починаючи з 2007 року з певними коливаннями протягом 20132015 років. Саме цей період багато в чому став переломним: підписання угоди
про асоціацію з ЄС; укладання ряду договорів щодо співробітництва в сфері
туризму та безпеки – мали певний результат. Прийняття базового документу про
асоціацію з ЄС стало дороговказом подальшої роботи. Уніфікація та
стандартизація нормативно-правової бази знімала формальні перепони у роботі,
відкривала кордони. Дані зміни сприяли збільшенню кількості туристів проте
для України ці показники лишалися низькими. Високий рівень терористичної
загрози в Україні, після серії терактів в Німеччині, Франції, Бельгії та інших
країнах ЄС, змушував іноземців багато в чому відмовлятися від подорожі в
Україну та одночасно сприяв активній переорієнтації туристичного потоку з
України в країни ЄС. Вирішуючи дану проблему Україна активно переймала
досвід в реформуванні правоохоронних органів, розробці безпекових програм,
обміну досвідом роботи в питаннях баз даних, обробки інформації, тощо.
Паралельно цього відбувалось пристосування страхової сфери, муніципального
управління, оновлювались стандарти – як гарантія безпеки та якості надаваних
послуг. Посилення співпраці сприяло і зверненню уваги на проблеми дисфункції
туризму: екології, збереження культурної спадщини; страждання місцевого
населення, як зворотного боку безпеки діяльності туристичної галузі.
Поширення принципів еко-стандартів, технологій переробки сміття дозволяють
не лише урізноманітнити галузь, але й позитивно вплинути на інші глобальні
проблеми людства та зберегти планету.
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ХЕДХАНТИНГ ПО-УКРАЇНСЬКИ
Актуальність теми полягає у бажанні кожного власника бізнесу мати у
своїй компанії найкращих спеціалістів, оскільки для розвитку фірми варто
залучати якнайбільше унікальних і висококваліфікованих спеціалістів. Саме
хедхантери допомагають у відборі працівників саме необхідної вам кваліфікації,
із відповідним комплексом знань, вмінь, навичок, компетентностей тощо.
Метою дослідження є визначення особливостей хедхантингу в українських
реаліях.
Хедхантинг або англ. Executive search – це один з напрямків пошуку та
підбору персоналу ключових і рідкісних, як за фахом, так і за рівнем
професіоналізму фахівців. Головні бухгалтери, юристи, керівники підприємств і
фахівці вузьких профілів найбільш часто стають об'єктом уваги хедхантерів [1].
Завдяки хедхантингу підприємство може залучити провідних топменеджерів і унікальних спеціалістів. До послуг хедхантерів звертаються
компанії, які прагнуть бути лідерами на ринку. При цьому необхідно зазначити,
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що вартість послуги хедхантерів є доволі високою, а тому використовуються для
закриття спочатку «дорогих» позицій (топ-менеджмент).
Хедхантинг - це метод, який запозичений із Заходу. Сьогодні чимало
кадрових агентств ринку України вводять в свої прейскуранти сервіси з
хедхантингу.
Насправді робота хедхантера складна і кропітка. Насамперед, хедхантеру
необхідно проаналізувати ринок і скласти лонг-лист – це такий перелік компаній,
в яких може перебувати належний претендент. Замовник добавляє особисті
корективи і додатки, і тільки потім хедхантер зможе почати «невимушено»
зв’язуватись з кандидатами, які вже займають схожу посаду. Виясняє їх умови
праці, мотивування, відношення до запропонованого вакантного місця, тощо.
Хедхантери чудово знають, якими є головні мотивуючі фактори в тій чи
іншій професії, та розуміють, чим привернути увагу спеціаліста. І головне, що
матеріальні стимули іноді не першочергові, так як висока оплата праці без
нематеріальної мотивації не спроможна тривалий час тримати людину на
робочому місці.
Дзвінок хантера - це вказівка на професіональну здатність та значущість
робітника. Трапляються інциденти, коли успішні спеціалісти користуються
інтересом хедхантерів для специфічного залякування керівництва. Їх ціль одержати пропозицію, коли фірма, для того щоб затримати хорошого
спеціаліста, пропонує йому більш прибуткові умови праці.
В Україні дужче розповсюджений адаптований хедхантинг, коли
зацікавлення відображують спеціалісти середньої ланки, а не вищої. Так як їх в
Україні доволі часто розшукують в інших фірмах. Проте, щоб захистити себе,
між компаніями-партнерами, а інколи і конкурентами, укладаються
домовленності: не переманювати спеціалістів. Через те, що це може негативно
вплинути на роботу фірми. Але, коли компанія починає сама співпрацювати з
хедхантерами, то вона здобуває статусу «захищеності» або «недоторканності».
Тобто, хедхантери не зможуть заглядатися на співробітників цієї компанії як на
претендентів на інші посади. Таким чином, хедхантинг є в Україні та починає
поширюватись, проте ще не набув шроко розповсюдження серед рекрутерів.
Специфічними ознаками хедхантенгу є такі:
1. Хедхантинг це більше пошук спеціалістів вищої ланки.
2. Методика пошуку робітників хедхантера полягає у проведенні особистої
роботи з кожним замовником та невеликою кількістю представлених
претендентів. Цей пошук бере до уваги унікальність бізнесу клієнта, ділового
обстановки, якостей претендента, тощо.
3. Хедхантер цілеспрямовано розшукує кадрів, які зможуть дати
рекомендацію на відповідних спеціалістів. Це можуть бути суперники, товариші,
клієнти, партнери, тощо.
Отже, без сумніву можна стверджувати про існування хедхантингу в
Україні. Проте, він не розповсюджений та не популярний через те, що доволі
мало спеціалістів. Таким чином, ще декілька років директорам успішних
компаній можна не хвилюватися, адже хедхантинг в Україні на стадії
формування.
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УПРАВЛІННЯ ВИБОРОМ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ
ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Загострення конкуренції на споживчих ринках та трансформаційні
процеси в економіці, що спричинені НТП, призводять до скорочення життєвого
циклу багатьох товарів. Це змушує вітчизняних та зарубіжних товаровиробників
оновлювати асортимент своєї продукції, вносити відповідні зміни у товарну
політику [1]. Однак створення і просування на ринку товарних інновацій
пов’язано зі значними ризики, що спричинені перманентними змінами
споживчих запитів, протидією конкурентів, складнощами урахування впливу
інших факторів зовнішнього макро- і мікросередовища [2]. Світовий досвід
свідчить, що успішні товарні інновації дозволяють товаровиробникам посилити
ринкові позиції, забезпечити їх тривале виживання і стійкий розвиток на ринку.
Характерною рисою успішних товарних інновацій є приваблива ідея і концепція
товару, постійне його вдосконалення в залежності від етапів життєвого циклу
тощо [3].
У цьому контексті виконано аналіз заходів товарної інноваційної політики
та факторі, які впливають на їх вибір та реалізацію (табл. 1).
Інформація табл. 1 може служити основою для вибору заходів товарної
інноваційної політики підприємств. З її аналізу слідує, що вибір конкретних
заходів потребує обов’язкового урахування стадій життєвого циклу існуючих
аналогів інноваційного товару. Розглянемо особливості їх урахування.
Етап виходу на ринок передбачає створення принципово нових товарів.
Товари на цій стадії як правило радикальні інновації, які можуть бути основою
не лише створення нових товарних ліній але й також і докорінних трансформацій
існуючих чи створення нових галузей. Цей етап характеризується тим що,
першими покупцями стають новатори.

Таблиця 1 – Заходи товарної інноваційної політики підприємства (авторська
розробка)
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Сутність

Мета

Сприятливі фактори

Модифікація товарної
номенклатури

Захоплення
нових ринків.

Модифікація
товарних ліній

Захоплення
нових сегментів
ринку.

Створення
принципово нових
товарів
Модифікація
існуючих товарів, у.
т.ч.: дизайну,
властивостей
Модифікація ринків,
у т.ч.: ребрендинг,
репозиціювання

Створення
нового ринку.
Створення
конкурентних
переваг.
Продовження
життєвого циклу
товару.

Зростання запитів
споживачів,
незадоволений попит.
Задоволення потреб
споживачів, кращим
ніж конкуренти
способом.
Отримання переваг
першовідкривача ринку

Несприятливі
фактори
Велика конкуренція.
Споживачі можуть
не сприйняти товар.
Малопомітна
модифікація товару

Зміни в макро-і
мікро середовищі
фірми чи ринку.
Можливість
Зміни в потребах
удосконалити товар
споживачів,
порівняно з наявними
моральне старіння
на ринку
товарів.
Можливість
Висока конкуренція,
продовження життєвого несприятлива
циклу модифікованих
динаміка розвитку
товарів
нових ринків.

Етап росту передбачає модифікацію товарної номенклатури. На цьому
етапі відбувається швидкий ріст попиту та прибутку підприємства, а також
з’являються конкуренти з аналогічною продукцією. Тому саме на цьому етапі
необхідним є створення нових товарних ліній, що допоможе захопити нові
сегменти.
Етап зрілості передбачає модифікацію товарних ліній. На цьому етапі
підприємства як правило мають великі виробничі потужності. Тому саме на цій
стадії відбувається модифікація товарних ліній а також зміна дизайну,
властивостей товару. Зміни відбуваються у відносно короткий термін, не
потребують великих інвестицій та збільшують прибуток.
Етап виходу з ринку передбачає орієнтацію на специфічні потреби
споживачів аутсайдерів. Етап характеризується зниженням попиту на товар, що
слугує поштовхом для репозиціонування та пошук/створення для існуючого
товару нових ринків, сегментів.
Таким чином в сьогоднішніх умовах для того щоб підприємство успішно
функціонувало необхідним є постійне вдосконалення товару, що базується на
результатах аналізу умов макро-і мікро-середовища підприємства. Необхідним
також є урахування етапів життєвого циклу його продукції.
Отримані результати розвивають теоретико-методичні засади управління
товарною інноваційною політикою підприємств в частині формування
рекомендацій щодо вибору заходів цієї політики на основі аналізу поточного
етапів життєвого циклу основних видів їх продукції. Подальші дослідження
повинні бути спрямованими на формування критеріальної бази і системи
показників управління вибором.
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ЖІНКА-КЕРІВНИК: АСПЕКТИ І ОБСТАВИНИ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Актуальність проблеми: 21 століття це століття інновацій, змін, зламу
стандартів. Жінка-керівник: про неї багато розповідають, визначають
особливості та переваги її стилів управління, але стереотипна думка що «жінка
до лиха доведе» ще має місце у бізнес-середовищі пострадянських країн.
Результати багатьох проведених досліджень свідчать, що у жінці сфокусовані
трохи інші погляди і методи управління, багато з яких можуть бути кращими чи
ефективнішими за чоловічі.
Метою даного дослідження є визначення тих аспектів і обставин, в яких
жінка-керівник представлена як гідний управлінець.
Результати наукової роботи: Результати сучасних досліджень дозволяють
стверджувати, що жінки мислять інакше за чоловіків, а тому і їх методи
керівництва відрізняються. Криється ця відмінність у психології, внутрішньому
уявленні світу та фізичній відмінності.
Сьогодні доведено відмінність між мозком чоловіків і жінок. На відміну
від чоловіків жінка здатна одразу поєднувати логіку і інтуїцію, вона думає і
відчуває одночасно. Саме тому чоловіки можуть холоднокровно оцінювати
ситуацію, в той час як жінка наділяє ситуацію емоційним забарвленням. Але
разом з тим жінки мультизадачні, тобто здатні мислити і робити декілька справ
одночасно, в той час коли чоловіки зосереджуються лише на вирішені однієї
поставленої проблеми. Тому в процесі роботи жінки здатні охоплювати дуже
велике коло проблем і задач, швидко орієнтуватися і адаптуватися до подій.
Якщо під час обговорення рекламної стратегії раптово знадобиться консультація
з фінансів вона змінить напрямок своїх думок, дасть необхідне роз’яснення і
повернеться до справи [1].
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Також для жінки характерне аналогове мислення – це відтворення за
аналогією, це постійний пошук тотожності або відмінності явищ, проблем для
більш глибокого їх розуміння й осмислення [2], коли одна думка перетікає в
іншу. Можна змоделювати наступну ситуацію: жінці-керівнику необхідно
відправити у відрядження до іноземного партнера 6 спеціалістів. Вона почне
аналізувати і підбирати персонал згідно тих вимог які потрібні (знання мови,
компетентність, кваліфікація тощо), в процесі зафіксує одного два працівника,
які мають не дуже гарну славу в компанії, розбере їх досягнення по поличкам,
зрозуміє, що на їх посаду претендують набагато більш кваліфіковані спеціалісти.
В результаті, окрім рішення хто саме поїде у відрядження, прийме рішення про
працівників, які не мають відповідної кваліфікації.
Жінка думає під час розмови, вона здатна приймати рішення і віддавати
розпорядження коли веде бесіду. В колективі їй легше приймати рішення
спостерігаючи за реакцією на ті чи інші слова чи дії під час наради. [3].
У своїй роботі жінки орієнтуються на стратегію винагороди. Вони не
схильні до жорсткого і холодного примусу, їм краще створювати добрі стосунки
в колективі, ділитися досвідом і знаннями, нагороджувати підлеглих за їх
старання і успіх, таким чином налагоджуючи зв’язки з ними. Але це не означає,
що жінки завжди спокійні і мирні, якщо виникає ситуація в якій варто проявити
жорстокість, то вони її проявлять.
У подоланні перешкод жінки використовують свою жіночу натуру, тобто
хитрість та спритність, яким чоловік може позаздрити. Наводячи приклад
вдамося до історії, а саме до «Повісті минулих літ» Нестора Літописця, де
розповідалось про хрещення княгині Ольги. Правитель Костянтин закохався в
неї, але їх шлюб був неможливий через те, що вона була язичницею. Вдавшись
до хитрості, переслідуючи власні цілі, Ольга охрестилася і її хресним батьком
став Костянтин, а за вірою він не міг на ній одружитися. Що тільки доводить, що
кмітливості жінок варто позаздрити [4].
Характер роботи жінки можна зазначити як відкритий, вона орієнтується
на особистість, має трохи ідеалізоване відношення до зовнішнього світу,
спокійно сприймає критику і як наслідок легше переживає невдачі. Жінка вміє
знаходити компроміси, домовлятися, підтримувати і розвивати різні сторону
компанії [5].
В історії залишилося багато жінок, які доводили ще тодішньому
менталітету і розумінню, що жінка може керувати і робити це не гірше за
чоловіків. Так можна загадати Роксолану – дружину Сулеймана І Пишного,
Княгиню Ольгу - княгиню Київської Русі, Маргарет Тетчер – прем’єр міністр
Великобританії, Індіру Ганді – прем’єр міністр Індії. Всі ці жінки на перекір
якихось заборон, насмішок стали видатним особами які навічно викарбувалися
на сторінках історії.
Щодо сучасних жінок, яким можуть заздрити мільйони, але які вигризали
своє визнання можна заначити наступних: Вейли Дай – президент і
співзасновник Marvell Technology Group, Джулия Ху – засновник і директор Lark
Techologies, Емі Худ – фінансовий директор Microsoft, Анжела Арендс – перша
жінка в комнаді топ-менеджерів Тіма Кука в Apple [6].
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Висновки: Називаючи жінок «слабкою статтю» варто замислитись, а чи
справді вони такі. Можливо з точки зору фізичних здібностей в цьому є сенс, але
вони набагато сильніші і витриваліші, ніж здається на перший погляд. Вони
здатні терпіти і долати нові і нові випробування тільки заради визнання їх
рівноправними до чоловіків, хоча насправді вони і так рівні. Мислення,
відношення відрізняються, але який в цьому сенс, якщо жінки також знають як
вести бізнес і до яких ризиків чи хитрощів варто вдатися заради досягнення мети.
Література:
1. Отличия в устройстве мозга мужчины и женщины и что они означают
URL: https://v-a-l-e-k.livejournal.com/182000.html.
2. Коротков Е. М. Дослідження систем управління. Москва: ДеКА, 2000.
3.
Козлов
Н.
І.
Чоловіче
і
жіноче
мислення
URL:
http://psychologis.com.ua/muzhskoe_i_zhenskoe_myshlenie.htm.
4.
Нестор
Л.
Повість
минулих
літ
URL:
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13465.
5. Лисенко Ю. В., Ровенська В. В. Особливості чоловічого та жіночого
стилю управління» URL: http://ukr.vipreshebnik.ru/mened/4444-osoblivosticholovichogo-ta-zhinochogo-stilyu-upravlinnya.html.
6. 30 женщин, которые перевернули индустрию «мужского» бизнеса. URL:
https://rb.ru/list/30-business-lady/.

Тенякова А.А.,
здобувач вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент»,
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
Науковий керівник: Іванова Н.С., доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного
адміністрування
РОЛЬ І ВИДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
Актуальність проблеми: Мотивація співробітників до сьогодні
залишається актуальним. Раз за разом потреби людина, її відношення до світу
змінюються і потрібно знаходити все нові підходи до її мотивації
Однією з основних функцій управління є мотивація. Успішне
функціонування будь-якої організації залежить від ефективної роботи її
персоналу. Тому проблема мотивації працівників є ключовою в побудові
управлінського процесу і часто стає предметом багатьох досліджень.
Мотивація співробітників в організації займає одне з головних місць в
системі управління персоналом, так як саме вона виступає конкретною
причиною їхньої поведінки.
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На нашу думку, мотивований співробітник це той, у якого «горять очі», він
йде на роботу «як на свято», постійно вдосконалюється, отримує стабільну і
високу заробітну плату, тим самим просуває свою компанію до зростання
В управлінні персоналом мотивація розглядається як процес активізації
мотивів працівників (внутрішня мотивація) і створення стимулів (зовнішня
мотивація) для їх спонукання до ефективної праці [1].
Внутрішньо мотивована поведінка - поведінка, що відбувається за
відсутності будь-якої явної зовнішньої винагороди. Або - коли незрозуміло, які
зовнішні спонукання і підкріплення керують людиною. Наприклад, якщо робота
відповідає здібностям і можливостям людини і дійсно цікавить її, то вона вже
сама по собі є дієвим стимулятором активної діяльності. Едуард Л. Деці вважає,
що внутрішньо мотивована поведінка базується на людській потребі бути
компетентним при взаємодії з середовищем. Воно є потребою, яка ґрунтується
на властивостях центральної нервової системи, існує постійно і мотивує поточну
поведінку і думки до тих пір, поки не переривається базовими потягами або
емоційними реакціями [2].
Зовнішня мотивація - спонукання або примушування щось робити
зовнішніми для людини обставинами або стимулами. До нього можна віднести
різні процеси адміністративного впливу і управління.
Спонукати людей працювати продуктивніше, викладаючись в повній мірі,
допомагає введення системи матеріальних або нематеріальних заохочень.
Матеріальне мотивування традиційно є найбільш поширеним методом
впливу на працівників. До даного виду мотивації відносяться будь-які
економічні методи стимулювання з фінансовою складовою. Їх застосовують в
позитивному або негативному ключі:
1. Грошові і не грошові винагороди - премії, бонуси, доплати, відсотки від
продажів, подарунки, участь в капіталі, оплата навчання, безкоштовні
туристичні путівки, квитки на цікаві заходи.
2. Фінансові санкції - штрафи за адміністративні порушення, запізнення,
невиконання поточного плану, провокування конфліктів.
Плюси і мінуси даного методу наведені у Таблиці 1
Таблиця 1 – Плюси і мінуси матеріального мотивування (за даними [3]).
+
• універсальність;
• високі фінансові витрати;
•
врахування
особистісних
якостей • фіксована система бонусів може викликати
працівників;
зворотний ефект
• поява змагального духу між колегами.

Завдяки впровадженню фінансових заохочень і покарань дії колективу
стають більш злагодженими, дисциплінованими, співробітники прагнуть
перевершити план, відчувають цінність власної праці. В результаті підвищується
імідж компанії, за стабільними і своєчасним виплатам премій оцінюється
солідність роботодавця.
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Нематеріальне мотивування - те, що не виражається в грошовому
еквіваленті, але служить стимулом для поліпшення показників роботи. В даному
випадку застосовується кілька видів впливу:
- Соціальний - доручення суспільно важливих завдань, наділення новими
владними повноваженнями, просування по кар'єрних сходах.
- Організаційний - облаштування зручного робочого приміщення, місця
для відпочинку, надання якісного технічного оснащення, сучасного обладнання.
- Моральний - вираз подяки, особиста / публічна похвала, конструктивна
критика, нагородження відзнаками, грамотами.
- Психологічний - стимулювання особистим прикладом керівника,
організація бесід з психологом, проведення корпоративних заходів, зустрічей в
неформальній обстановці.
Нематеріальні способи стимулювання дозволяють правильно розставити
цілі, залучити персонал в робочий процес, розвинути впевненість фахівця у
власних силах, дати можливість проявити себе. Однак для успішного
застосування методів доведеться підбирати «ключ» до кожного працівника,
детально копаючись в його само мотивації. Переваги і недоліки наведені у
таблиці 2.
Таблиця 2 – Переваги і недоліки нематеріального мотивування (за даними [3]).
+
• невеликі матеріальні витрати;
• сприяння згуртуванню колективу;
• формування сприятливої атмосфери в
організації, причетності до спільної справи.

• необхідність в постійному коригуванню
стандартних схем, персоналізації підходу до
кожного члена команди;
• відсутність універсальних методів стимули, що застосовуються в одному
колективі, можуть категорично не підходити
для іншого

До прикладів винахідливої мотивації можна віднести досвід таких
компаній як Google, Apple, ВВН.
Google створив комфортабельні, затишні і стимулюючі творчий процес
умови праці, зокрема обладнав вельми оригінальний центральний офіс.
Врахування особливості кожної людини по типу «сова», «жайворонок». Мало
хто з компаній готовий враховувати цей нюанс із наступним складанням
індивідуальних графіків роботи співробітників. Окрім того Google дозволяє
чверть робочого часу присвячувати своїм особистим проектам, ніяк не
пов’язаним з посадовими обов’язками.
Прикладом «сила слова» була імперія Стіва Джобса. Так консультанти
його компанії – креативні і розумні особи – займали посаду зі скромною назвою
«геній». Від цієї ідеї була подвійна користь: керівник робив акцент на тому, що
в його штаті працюють тільки геніальні люди, які, в свою чергу, пишалися своїм
статусом, працювали добре, щоб виправдати надану довіру.
Дуже яскравий приклад – вітчизняна компанія ВВН, в якій введено досить
цікаве правило з назвою «Черепаха forever». Менеджеру в якого за результатами
місяця був найгірший результат діяльності, підлеглі привселюдно вручали
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черепаху за якою той мав доглядати. Той факт, що черепашка дісталася саме
йому, змушувала задуматись над покращенням результатів діяльності [4].
Висновки: Таким чином, мотивація - процес активізації мотивів
працівників (внутрішня мотивація) і створення стимулів (зовнішня мотивація)
для їх спонукання до ефективної праці. Метою мотивації є формування
комплексу умов, що спонукають людину до здійснення дій, спрямованих на
досягнення мети з максимальним ефектом. Загальна характеристика процесу
мотивації включає в себе такі поняття: потреби, мотиви, цілі.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
Ефективне управління ризиками підприємства дозволяє мінімізувати
потенційні втрати, максимізувати використання можливостей за будь-якого
стану середовища, у тому числі у період економічної кризи. Особливість кризи
2020 року полягає у тому, що її неможливо було достеменно передбачити,
оскільки вона спричинена форс-мажорними обставинами – пандемією, як
наслідок, карантином, зниженням рівня ділової активності.
Готовність підприємства до кризи визначається сформованим потенціалом
міцності, набутої гнучкості. Потенціал міцності не вимірюється обсягом
грошових коштів на рахунках підприємства, оскільки ресурси мають бути у
постійному обороті, мають капіталізуватися. Потенціал підприємства, здатність
зберегти функціональність або оперативно її відтворити формується заздалегідь
до кризи в економіці шляхом: уважного ставлення до запитів споживачів і
ефективного задоволення їхніх потреб, періодичного моніторингу і
впровадження актуальних інновацій, побудови сприятливого психологічного
клімату в колективи, дієвої, яка постійно розвивається, системи мотивації,
постійної роботи над підвищенням конкурентоздатності, розвитком бренду і
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унікальності для споживачів, формуванням позитивного іміджу надійного
ділового партнера тощо.
Криза завжди пов’язана з низкою викликів для підприємства. Один з них –
це виклик масштабування, який може мати такі прояви:
– необхідність оперативного скорочення витрат. У цьому процесі важливо
зберегти бренд ділового партнера, роботодавця, реалізувати функцію
соціального захисту, не втратити потенціал для відновлення діяльності у період
виходу з рецесії;
– нарощування обсягів/диверсифікація діяльності. Таким чином
виявляється здатність оперативного оцінювання ситуації, об’єктивного
прогнозування, швидкої мобілізації ресурсів, досягнення домовленостей,
скорочення періоду з моменту виникнення ідеї до її реалізації. Важливо
уникнути спекуляцій.
Виклик партнерства означає, що підтримки в умовах кризи потребують усі
учасники ринку. Підприємство вирішує для себе питання обсягів підтримки
споживачів (створення спеціальних умов співпраці, переведення окремих послуг
у дистанційний формат), постачальників (зміна умов і обсягів або припинення
співпраці), персоналу.
Виклик комунікацій полягає у вмінні об’єктивно інформувати про нові
умови, колегіально оцінювати ситуацію і виробляти рішення, досягати
домовленостей із учасниками ринку, що у підсумку дозволить зберегти бізнес.
Виклик конкуренції означає здатність підприємства до добросовісної
конкуренції в умовах ринку, що скорочується, вироблення ефективних форм
взаємодії з конкурентами (консалтингова підтримка тощо), дотримання
справедливої вартості при купівлі бізнесу.
Прийняття означених викликів вирішується у процесі управління
ризиками підприємства, що пов’язані з базовими напрямами діяльності
підприємства. Так, фінансовий ризик пов'язаний з дефіцитом джерел
фінансування, який в сучасних умовах зумовлений вимушеним зниженням рівня
ділової активності в Україні і світі. З метою подолання загроз, які зумовлюються
фінансовим ризиком, важливого значення набуває підтримка з боку держави за
напрямами кредитування, оподаткування, субсидіювання.
Інформаційний ризик пов’язаний з недостовірністю, недостатнім обсягом
інформації, на основі якого ухвалюються рішення, з неефективними
внутрішніми і зовнішніми комунікаціями, недостатньою увагою до постійної
підтримки і розвитку комунікацій.
Виробничий ризик спричиняють чинники етапів забезпечення
виробництва, його перебігу, він безпосередньо пов’язаний з ресурсним
потенціалом підприємства, його формуванням, розвитком, використанням.
Комерційний ризик пов’язаний зі збутом продукції, товарорухом і
товаропросуванням. Він залежить від конкурентоздатності продукції, організації
збуту [1].
Напрями управління ризиками (наведено у табл. 1) тісно взаємопов’язані,
підхід до їхнього розподілу за етапами (докризовий, кризовий, післякризовий)
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визначається пріоритетністю завдань, які потрібно вирішувати на кожному з
етапів.
У докризовий період – це формування потенціалу міцності, який дозволить
зберегти підприємство під час кризи; у кризовий – це мінімізація втрат і
використання нових можливостей, таким чином перевіряється дієвість системи
управління, її навчання; у післякризовий (виходу з рецесії) – забезпечення
економічного зростання шляхом оптимізації, розвитку, усталення заходів, які
виявили свою ефективність в умовах кризи, застосування набутих знань і вмінь
для розробки нових методів роботи, активізації інвестиційно-інноваційної
діяльності.
Таблиця 1. - Пріоритетні напрями управління ризиками
Вид ризику

Пріоритетні напрями управління ризиками у період
кризовий
виходу з
кризи/післякризовий
Ефективне управління
Досягнення домовленостей з
Поступове відшкодування
витратами, структурою
постачальниками про
заборгованостей.
джерел фінансування.
відтермінування платежів.
Оптимізація масштабів
Створення додаткової
Реструктуризація боргів.
підприємства.
споживчої вартості тощо
Використання державної
Продаж активів (в період
задля підвищення
підтримки (пільг в
очікуваного найвищого
рентабельності.
оподаткуванні, кредитуванні
рівня ціни), які купувалися з
Розширення ринків збуту з тощо).
метою подальшого
метою збільшення доходу, Придбання активів, які у
перепродажу
прибутку
кризовий період знизилися в
ціні.
Пряме/портфельне
інвестування у перспективні
види бізнесу
Кібербезпека.
Підтримка комунікацій зі
Підтримка гібридних
Моніторинг засобів
споживачами, працівниками,
комунікацій.
комунікації на предмет
діловими партнерами за
Розвиток напрямів і засобів
створення фейкових
допомогою цифрових засобів
комунікації, які проявили
сторінок у соцмережах.
обміну інформацією.
свою ефективність
Належне фінансування
Забезпечення неперервності
технічної підтримки сайту. комунікацій шляхом
Побудова ефективних
наповнення їх змістом, що
комунікацій
відповідають поточному
моменту: у час паузи у діловій
активності поширення через
соціальні медіа, електронну
пошту професійного контенту
у якості підтримки контакту,
бонусу для споживачів
докризовий

Фінансовий

Інформаційний

Продовження таблиці 1
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Виробничий

Комерційний

Укладання довгострокових
договорів про співпрацю.
Постійний моніторинг
ринків з метою
формування резервної
бази контрагентів.
Управління якістю на
принципах недопущення
погіршення показників
якості.
Використання
ресурсоощадливих
технологій.
Своєчасне технічне
обслуговування основних
засобів.
Інвестування у
підвищення кваліфікації
працівників.
Розвиток корпоративної
культури
Періодичний моніторинг
конкурентного
середовища з метою
бенчмаркінгу, своєчасного
виявлення ризиків
скорочення ринків збуту,
відтак пошуку нових
ринків, впровадження
інновацій.
Постійне вивчення запитів
споживачів з метою
своєчасного їх
задоволення.
Диверсифікація з метою
уникнення монопсонії.
Пошук ринкової ніші.
Реалізація можливостей зі
створення продуктивних
об’єднань.
Побудова ефективних
систем товароруху,
товаропросування

Активізація режиму економії
ресурсів.
Збереження кадрового
потенціалу.
Економія коштів на оплату
праці шляхом
відтермінування платежів,
часткової оплати праці,
аутстафінгу, переходу від
погодинної оплати праці до
оплати за фактичний обсяг
робіт

Розробка нових стандартів.
Погашення заборгованостей
з оплати праці.
Оптимізація кадрового
складу.
Відновлення графіків
технічного обслуговування.
Оптимізація договірної бази
контрагентів, форм
співпраці.
Поповнення запасів ресурсів

Гнучка цінова політика.
Пропозиція знижок,
пролонгація платежів у разі
зменшення рівня
платоспроможності
споживачів.
Оперативне задоволення
потреб, зайняття ніш, які
виникають.

Оптимізація асортименту.
Пропозиція найбільш
затребуваних послуг.
Розвиток нових ринків
збуту/галузей.
Активізація
товаропросування

Як показало дослідження, управління ризиками в умовах кризи має свої
особливості. Значна роль у цьому процесі належить керівництву підприємства,
поведінка якого може варіювати реактивної до проактивної. Фінансовий,
виробничий, інформаційний, комерційний ризики, які в умовах кризи можуть
трансформуватися у загрози економічній безпеці підприємств, не обов’язково
призводять до закриття бізнесу, вони показують потенціал міцності, реальну
ефективність, дієздатність менеджменту, гнучкість системи, уміння оперативно
пристосуватися до нових умов, і що не менш важливо – суспільну цінність
бізнесу.
Література:
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ГЕОТЕГУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТМАРКЕТИНГУ
Геотегінг – приєднання метаданих (координати місцевості) до різних
інформаційних ресурсів, з метою швидкого пошуку прив’язаного до певної
локації веб-сайту, фотографії чи інших ресурсів. Геотеги допомагають у
просуванні бізнесу в Інтернеті, завдяки створенню пошукових тегів. Це дозволяє
потенційним клієнтам знайти потрібний товар та публікації про нього за
місцезнаходженням, яке вказане продавцем [1].
На сьогодні геодані орієнтовані не тільки на споживача, але також
дозволяє бізнесу швидко досягати поставлених цілей, якщо мова йде про
утримання та задоволення клієнтів. Рекламодавці та маркетологи все більше
починають розуміти важливість розташування споживачів і коли споживачі
розуміють цінність соціальних геотегів, можна стверджувати, що майбутнє цієї
важливої технології розвиватиметься стрімкими темпами і надалі [2].
Користування соціальними медіа – це один із найпопулярніших та
найбільш ефективних способів, які використовуються компаніями в Інтернетмаркетингу. Залучаючи користувачів до бізнесу, можна отримати доступ до
нової та ширшої клієнтської бази та забезпечити знайомство з людьми, які
купують ваші товари. Дані соціальних мереж із географічними тегами є
відкритими та надають інформацію, яка раніше була недоступною.
Наведемо ключові переваги використання геотегів у бізнесі та Інтернетмаркетингу [2-4]:
1. Покращення оптимізації пошукових систем.
Зазвичай під час пошуку ділових клієнтів спочатку шукають
місцеположення. Геотегінг вмісту та інших важливих веб-сайтів для бізнесу
гарантує, що фірма стає вищою в результатах пошуку і коли споживач здійснює
пошук будь-якого місцевого бізнесу.
2. Краща споживча «розвідка».
Геотеги можуть використовуватися бізнесом для розуміння, які
місцеположення мають більшу ефективність, а які – меншу. Це допомагає
маркетологам збирати важливу інформацію про своїх клієнтів. Крім того, стає
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простіше орієнтуватися на різні ринкові поведінки та використовувати ці дані
для формулюванню нових маркетингових стратегій у різних сферах.
3. Спрощення бізнес-процесів.
Соціальна геотега передбачає додавання фотографій чи відео до певного
географічного місця на карті. Цей процес спрощує різні процеси відстеження та
відображення продажів, заощаджуючи при цьому час і гроші.
4. Вплив на обізнаність клієнтів про товар чи компанію.
Геотегізація веб-сайту може мати великий вплив на те, як з’являється товар
у результатах пошуку порівняно з загальною пошуковою фразою та хто відвідує
веб-сайт підприємства під час пошуку. Це забезпечує не тільки кращу
поінформованість про бренд, але й кращу видимість в Інтернеті підприємств де
б вони не були. Завдяки геотегам компанії збільшують свою впізнаваність і
залучають нових клієнтів.
5. Живий моніторинг.
Геотегінг допомагає в режимі реального часу моніторити ринок та попит
споживачів, а також автоматизувати робочу силу. Геотег також дозволяє
споживачам позначити своє місцезнаходження та повідомити про це своїх друзів
та допомагає знайти бізнес у будь-якій конкретній місцевості. Клієнти
залишають відгуки, відзначаючи відвідування різних місць. Правильне
використання геотегів є необхідною стратегією успішного розвитку будь-якого
бізнесу.
6. Збільшення припливу клієнтів.
Маркетологи можуть за допомогою геотегування влаштовувати
різноманітні акції для клієнтів з проханням «відзначити» відвідування їхніх
закладів та одержати в подарунок якийсь бонус. Такі пропозиції часто
зустрічаються в соціальних мережах на макетах або анонсах планованих заходів
і поширюються при вході в заклад, на столах, біля каси тощо. Потенційні клієнти,
завдяки геотегам дізнаються не тільки, де знаходиться той чи інший об’єкт –
магазин, салон краси, заправка чи ресторан, але і отримують корисну
інформацію про акції, що проходять, розіграші, бонусні програми, стежать за
анонсами заходів.
Використання геолокації змінило погляд на маркетинг та рекламу. Не
тільки покращення точності локації, а й поява машинного навчання та штучного
інтелекту – підтверджує, що геомаркетинг стане незамінним для будь-якого
бізнесу, який прагне розвиватися.
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СЕКЦІЯ 5. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Богатирьова Ю.Л.,
викладач технологічних дисциплін
МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ
Молекулярна технологія кулінарної продукції – це використання сучасних
досягнень харчової хімії із впровадженням та приготуванням продукції нового
покоління. Ця технологія відображує інноваційні тенденції розвитку харчової
промисловості. Продукт молекулярної гастрономії створений на стику кулінарії
і хімії.
Основний принцип молекулярної кухні – це презентація смакових
властивостей продукції у нестандартному для неї вигляді: еспуми, сферифіковані
рідини, желе, емульсії.
Не дивлячись на «молодість» терміна молекулярної кухні, науковий підхід
до приготування їжі був закладений ще в кам'яному столітті. Самі того не
відаючи, наші далекі пращури використовували закони фізики і хімії при
заготівлі продуктів на зиму, збереженні м'яса, перетворюючи його в солонину,
готуя в'ялені і сушені продукти, перетворюючи молоко в сир і бринзу і т.д.
Рецепти приготування їжі з використанням теплової та хімічної обробки
докладно описані на глиняних табличках древніх шумерів, в античних
рукописах, зустрічаються в біблійних текстах.
Сучасна історія молекулярної кухні почалася в 1992 році, коли професорфізик з Оксфордського університету Нік Курті і французький хімік Харві Тис
об'єднали зусилля і створили новий підрозділ харчової промисловості:
«молекулярну гастрономію». У 1999 р. Хестон Блюменталь, шеф-кухар відомого
англійського ресторану Fat Duck, приготував перше «молекулярне блюдо» для
ресторану – мус з ікри і білого шоколаду. Як виявилося, ці продукти містять
схожі аміни та легко змішуються. У 2005 році в Реймсі (Франція) було відкрито
Інститут Смаку, Гастрономії і Кулінарного Мистецтва (Institute for Advanced
Studies on Flavour, Gastronomy and the Culinary Arts), який об’єднав передових
кулінарів світу.
Мета молекулярної технології – вивчити способи приготування страв та
провести емпіричні спостереження за їхнім приготуванням і надати наукове
обґрунтування. Майстри молекулярної кухні чимось подібні до алхіміків — їх
робоче місце оснащене досить великою кількістю інструментів і приладів, які
будуть охолоджувати, подрібнювати, змішувати, розігрівати, вимірювати
температуру, масу, кислотно-лужний баланс, фільтрувати, нагнітати тиск і
створювати вакуум. Кухарі ж у свою чергу можуть забути про сковорідки та
каструлі, найкращими їх друзями на теренах молекулярної кухні стануть
центрифуга, вакуумний випаровувач, рідкий азот, сухий лід, і навіть

252

трансглютаміназа. Молекулярні майстри-кухарі запропонують вам меню з
більш, ніж 10 страв, кожна з яких буде для вас несподіванкою, як на вигляд так і
на дотик, але подарує незабутні відчуття. Тут ви не побачите звичних для вас
супів, других страв та десертів, проте зможете скуштувати делікатеси у формі
піни, гелів та сфер
Для створення молекулярної гастрономії використовують:
1. Еспуми
Це страви у вигляді піни. Вона не обтяжена зайвими жирами. Можна
сміливо заявити, що це вираження смаку у чистому вигляді. Еспуми вперше ввів
у меню своїх ресторанів Ферран Адріа. А надихнуло його ніщо інше, як піна від
свіжого соку. Молекулярну піну можна отримати із чого завгодно – починаючи
з м'яса та супів, і завершуючи фруктами та десертами. Для прикладу, класична
страва, яка принесла перемогу на гастрономічному саміті одному з кухарів, –
бородинський хліб із сіллю та соняшниковою олією у формі еспуми. Страва
являє собою надзвичайно ніжний мус, який подається на ложці. Його структура
ледь осяжна, усе, що відчувається, надзвичайно яскравий та знайомий смак
шматка хліба, политого олією.
2. Гелі та сфери
Окрім усім відомого желатину, у 1950-х відкрили альгінати. Адріа
розробив систему, яка отримала назву «сферифікація»: Він створював гелеві
сфери різних розмірів, наповнені їстівними субстанціями, котрі буквально
вибухали у роті фонтаном концентрованого чистого смаку. Різноманітні
гелеподібні субстанції використовуються і для приготування незвичайних желе,
і для гри з гарячим та холодним: «Гарячий та холодний чай» Хестона
Блюменталя зроблений таким чином, що спочатку гість п'є холодний чай, а десь
з середини напою чай раптово стає гарячим.
3. Трансглютаміназа
Це сімейство ферментів, які дозволяють «склеювати» м'язові тканини,
тобто об'єднувати в одну масу шматки протеїну, скажімо, риби або м'яса. Саме
за допомогою трансглютамінази у харчовій промисловості виготовляють
фальшиві креветки та крабові палички із сурімі – перемеленої та відтисненої
рибної маси. Вперше фермент виділили та вивчили в Японії у 1959-му, а зараз її
використовують не лише для виробництва крабових паличок, а і в ресторанах
молекулярної кухні. Головним популяризатором трансглютамінази був Хестон
Блюменталь, рекламуючи її колегам у якості ідеального «м'ясного клею» без
побічних ефектів. Сам Блюменталь готував з її допомогою авангардний
бутерброд з рибою, де використовував ідеальний на вигляд шматок макрелі, який
насправді являв собою зліплене у формі риби та скріплене трансглютаміназою
філе макрелі, зробленим по технології сурімі.
4. Рідкий азот
Його використовують для моментальної заморозки будь-яких субстанцій.
Завдяки миттєвому випаровуванню азоту без жодних слідів, відсутні будь-які
протипоказання для використовування його у створенні кулінарних шедеврів, а
особливо таких, які готуються безпосередньо у тарілках гостей. Наприклад,
однією з фірмових страв ресторану молекулярної кухні Fat Duck є мус із зеленого
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чаю та лайма у рідкому азоті. На вигляд це кулька мусу, яка подається на ложці,
полита рідким азотом, посипана порошковим японським чаєм матча та
сприснута есенцією із листя, квітів та плодів лайма. За щільністю страва близька
до безе, але моментально тане на язиці, залишаючи легке та свіже відчуття. Це
таке собі ідеальне морозиво – без краплини жиру, але з концентрованим
ароматом.
5. Сухий лід
Сухий лід є набагато доступнішим за рідкий азот. Дим, що виділяється при
нагріванні сухого льоду загострює не лише смакові, а й усі інші відчуття разом
взяті. Саме такий ефект використовують у ресторанах молекулярної кухні: якщо
полити кубик сухого льоду спеціальною ароматичною субстанцією, змішаною з
водою, можна огорнути гостя ароматом, здатним кардинально змінити смак та
відчуття від їжі. Наприклад, так робить Блюменталь у своїй страві «Палаючий
щербет» – гостя огортає туман із запахом потертої шкіри, палаючого вогнища та
старого приміського будиночка.
6. Роторний випаровувач
Роторний випаровувач — це традиційне обладнання хімічної лабораторії
для дуже делікатного випаровування рідини. Якщо у роторний випаровувач
помістити свіжий розмарин та воду, то отримаємо на виході розмариновий
концентрат, який неможливо отримати шляхом традиційного випаровування
Отримані таким шляхом есенції переважно використовуються у гелях або
сферах.
7. Центрифуга
Вона розділяє сипучі тіла та рідини різної ваги за допомогою центробіжної
сили. Кожну із субстанцій можна використовувати для отримання більш тонких,
ароматних та легких соусів та складові страв. Відокремлення жирів також робить
соуси та піни стабільнішими, виділяє їх смакові та ароматичні якості.
8. Вакуумне приготування sous-vide
Sous-vide – назва специфічного способу приготування у водяній бані.
Продукти запаковуються у вакуумні пакети і тривалий час готуються у воді при
досить низьких температурах. М'ясо, приготоване за цією технологією
відрізняється надзвичайною м'якістю, соковитістю та ароматністю. В умовах
вакууму досконало маринується м'ясо, а фрукти та овочі характеризуються
щільною структурою та насиченим смаком, за рахунок незвичного способу
стиснення їх клітин.
Так все ж, чи стане молекулярна кухня кухнею майбутнього? Адже адепти
молекулярної кухні проповідують здорову їжу. Мінімум жиру, мінімум масла,
максимальне збереження вітамінів і мікроелементів. За півстоліття цей вид
гастрономії так і не став масовим, але при цьому ряди прихильників такого
приготування їжі поповнюються регулярно. Часто молекулярну кухню
порівнюють з абстрактним живописом, яка не знаходить визнання у масового
глядача, але знавці не перестають їй захоплюватися.
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КрК ДонНУЕТ імені Михайла Туган – Барановського
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТРУКТУРОВАНИХ
НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ ПЛОДОВОЇ СИРОВИНИ
Кісточкові плоди є незамінними в харчуванні людини за рахунок
оптимальної кількості вітамінів, мінеральних і баластних речовин. Проте
вживання їх цілий рік неможливо за рахунок їх сезонного дозрівання.
Основною технологічною проблемою кісточкових плодів є зміна їх
властивостей під час зберігання та транспортування.
Ці передумови істотно ускладнюють технологічну переробку сировини і
роблять практично неможливими реалізацію та використання в очищеному
вигляді або у формі шматочків. Ця проблема збільшується низькою лежкістю
кісточкової сировини з одночасним інтенсивним наростанням мікробіологічного
псування. [1]
Одним із шляхів вирішення - є консервування кісточкової сировини.
Переваги плодово-ягідної консервації представлені в основному наявністю в ній
мінеральних речовин, клітковини, пектину. За рахунок тривалої теплової
обробки (уварювання, сушка) для продукції як варення, джеми, конфітюри, желе,
сиропи та ін. наявність в них вітамін відсутня. [2]
Начасі дослідники розробляють структуровані напівфабрикати із плодової
сировини для солодких страв, десертів, кондитерських, хлібобулочних виробів
та оздоблювальних напівфабрикатів для них. [3]
Великий інтерес представляє одержання структурованих продуктів із
плодової сировини із заданими функціонально-технологічними властивостями.
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Ці властивості посилюються завдяки введенню до їх складу
низькоетерифікованого пектину, який володіє комплексоутворюючою здатністю
стосовно багатовалентних металів та сприяє драглеутворенню фруктово-овочевих
мас без введення цукру в продукт або при низьких його кількостях. [1]
Метою
дослідження
є
розробка
технології
стуркутрованих
напівфабрикатів із плодової (кісточкової) сировини із використанням
низькоетерифікованого пектину.
Реалізація інноваційної стратегії та досягнення мети здійснювалася
відповідно програми аналітичних та експериментальних досліджень.
Узагальнення аналітичних даних дозволило сформувати інноваційну
стратегію, яка є технічним завданням на обґрунтування та розробку технології
структурованих напівфабрикатів із плодової сировини з визначеними
показниками якості. [2]
При реалізації такої інноваційної стратегії можливе одержання шматочків
з пюре сливи та персику будь-яких розмірів і форми, з однаковими по всьому
об’єму структурно-механічними властивостями.
Для того, щоб одержати однорідний, механічно міцний гель, а також
забезпечити параметри технологічного процесу, необхідно домогтися повільного
та контрольованого протікання хімічних реакцій і структурування технологічних
систем. У ємність із вмістом СаСl2 встановлюють знімні гофровані форми, в яких
передбачено формування та структуроутворення рецептурної суміші. Після
процесу структуроутворення сформовані напівфабрикати в змінних формах
зазнають промиванню в ємності із підготовленою водою.
Оскільки від повноти розчинення пектину залежить ефективність його
використання, а також процес гелеутворення, проведено дослідження динаміки
розчинення пектину в сливовому та персиковому пюре за температури 20±2°С.
Виходячи з того, що пюре містить велику кількість вільної вологи, пектин
вводили в сухому вигляді. Про повноту і час розчинення судили по зміні та
стабілізації значень ефективної в’язкості.
При збільшенні концентрації пектину в’язкість пюре зростає. Так за
швидкістю зсуву в’язкість сливового пюре при концентрації 0,5% становить
4,78±0,08 Па ·с, а при збільшенні концентрації пектину до 1,5% в’язкість зростає
до 10,01±0,30 Па·с.
Визначено вплив цукру на в’язкість сливового пюре, яке містить пектин в
концентрації 1,5% до і після теплової обробки. Введення цукру в концентраціях
до 30% зменшує в’язкість пюре. Це пояснюється тим, що цукор, як відомо,
проявляє дегідратуючі властивості. Термічна обробка модельних зразків
призводить до збільшення в’язкості. Це можна пояснити тим, що під час
нагрівання частина молекул води, зв’язаних цукром, вивільняється за рахунок
теплового руху, що призводить до збільшення розчинності пектину і, відповідно,
підвищенню в’язкості.
Аналіз експериментальних даних свідчить, що збільшення концентрації
пектину та стехіометрично необхідної кількості кальцію в системі призводить до
зниження відносної деформації модельної системи, як наслідок,
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гелеутворюючих іонотропних центрів та зростанню величини модуля пружності
системи.
Проведено дослідження щодо вивчення впливу рецептурних компонентів
на структурно-механічні властивості модельних систем. Слід зазначити, що
одержані результати дослідження корелюють з встановленими раніше
закономірностями щодо визначення впливу цукру, хлориду кальцію.
Експериментально встановлено, що при підвищенні концентрації пектину
до 3,5% та хлористого кальцію до 0,2% відносна деформація модельних систем
знижується в 2,0…2,5 рази для всіх досліджуваних систем.
Візуально модельні системи мають гелеподібну масу із щільною та
пружною консистенцією.
Проведені дослідження дозволяють визначити раціональні параметри
одержання структурованих напівфабрикатів, зокрема, концентрацію пектину та
хлориду кальцію для створення відповідної структури, діапазон рН та вміст
цукру білого для реалізації технологічних властивостей пектину.
На етапі структуроутворення спочатку в реакційну суміш уводиться
гелеутворювач – пектин. Для поліпшення розчинності розчин пектину вводиться
в нагріте до 85°С пюре при інтенсивному перемішуванні. Процес
структуроутворення проходить в розчині хлористого кальцію до якого вводиться
охолоджене пюре за температурою 22°С. Структуроутворення відбувається в
спеціальних ємностях, що мають вид кубічних форм, із сітчастими стінками для
вільного проникнення хлористого кальцію. Отриману рецептурну суміш
розливають у форми і витримують 1…2 хвилини за температури 22±2°С для
повного завершення гелеутворення. Після структуроутворення сформовані
напівфабрикати промивають під проточною водою за температури 16°С.
Аналізуючи органолептичні показники структурованих напівфабрикатів
слід зазначити, що напівфабрикати із сливи та персику мають правильну форму,
еластичну та соковиту консистенцію із вираженим відколом на зламі,
характеризуються однорідним і інтенсивним забарвленням за усім об’ємом; для
них характерно збалансований та виразний аромат який швидко звільнюється.
Смак структурованих напівфабрикатів визначено як виразний, що
відповідає використовуваної сировині без сторонніх присмаків, солодкий.
З даних хімічного складу видно, що у напівфабрикатах відбувається
збільшення вмісту сухих речовин з 15,5% до 27,5% і 28,3% відповідно. Це
пояснюється тим, що в результаті реакції гелеутворення відбувається
зв’язування молекул води молекулами гелеутворювача – пектину. Причому
присутність у рецептурній суміші цукру білого в концентрації 15,0% також
призводить до накопичення сухих речовин.
Встановлено, що вміст загальних вуглеводів залежить від рецептурного
складу й становить: для н/ф із сливи – 26,1%, н/ф із персику – 27,3%.
На основі аналітичних досліджень спрогнозовано можливі шляхи
використання розробленої продукції для ринків «В2В» та «В2С».[3]
Узагальнення результатів з розробки нової продукції, проведених теоретичних
та експериментальних досліджень дозволяє
розробити проект ТУ та
технологічних інструкцій з її виробництва.
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За розрахунками відпускна ціна на нову продукцію становитиме 48,15 та
54,20 грн за 1 кг напівфабрикатів із сливи та персику відповідно. Впровадження
у виробництво запропонованої технології дозволяє отримати прибуток у розмірі
3,6…4,1 тис. грн на кожні 1000 кг напівфабрикатів із сливи та персику
відповідно.
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Криворізький державний комерційно-економічний технікум
ШОКОВЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ ЯК НОВІТНЯ ТЕНДЕНЦІЯ
У ВИРОБНИЦТВІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Виробництво кондитерських виробів в наш час є одним із
найрізноманітніших, споживчих способів вживання в індустрії ресторанного
сервісу.
Тисячі підприємств у всьому світі успішно використовують устаткування
для швидкого охолоджування, тим самим покращуючи свою роботу і
підвищуючи прибутковість, завдяки кращому і більш тривалому збереженню
продукції.
Мета дослідження – дослідити особливості нового напрямку в виробництві
кондитерських виробів. Основні споживачі заморожених хлібобулочних
напівфабрикатів.
На сьогоднішній день існує два напрямки заморозки продуктів:
традиційний та шоковий (табл.1.).
Таблиця 1 – Напрямки заморозки
Вид заморозки

Процес який відбувається

При якій температурі
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Традиційне
заморожування

Шоковий
заморожування

відбувається в два етапи: при температурі -5 ° С
спочатку
продукт
охолоджується щоб рідина, яка
міститься
в
продукті,
перейшла в твердий стан, а
потім продукт заморожується при температурі від -5 до -18° С
більш швидке і ефективне: - при температурі -35°С
продукт піддається обробці, і
рідина
майже
миттєво
переходить з рідкого в твердий
стан

Збільшення терміну зберігання продукції, що виробляється, одна з
найбільш важливих і складних завдань для харчового виробництва. Особливо це
актуально для підприємств, що займаються виробництвом кондитерських
виробів [1].
Завдяки
використанню
технології
шокового
заморожування
кондитерських виробів, значно скорочується кількість мікроорганізмів, а вода
присутня в продукті при швидкому заморожуванні (температура в тілі продукту
опускається до -18С менш ніж за 240 хвилин) формує кристали меншого розміру
(рис. 1)

Рисунок 1 – Процес шокового заморожування: від +90 °C до –18 ° C
- без шокового заморожування заморозки: макрокристали
- із шоковим замороженням: мікрокристали
Після розморожування не буде ніяких втрат рідини, продукт зберігає
форму, аромат і смакові якості. Скорочує зростання бактерій.
Бактеріальна проліферація дуже висока, коли їжа знаходиться при
температурі від +65 ° C до +10 ° C. При температурі +37 ° C кількість бактерій
подвоюється кожні 20 хвилин. Устаткування шокової заморозки дозволяє
«перетнути» ряд небезпечних температур швидко, охолоджуючи їжу до +3 ° C
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менш ніж за 90 хв. Це знижує кількість бактерій в їжі після приготування до
мінімуму, підвищуючи її якість, органолептичні властивості і безпеку [3].
У результаті шокового заморожування значно поліпшується безпека
продуктів харчування, забезпечуючи повну відповідність стандартам HACCP
[2].
При цьому технологія шокового заморожування обов'язково
використовується в кондитерській при виготовленні мусових тортів і тістечок –
це невід'ємний елемент технологічного процесу (фруктові та інші муси
підлягають шокового заморожування в обов'язковому порядку). В основному ж
торти і тістечка, особливо бісквітні, після виготовлення відстоюються протягом
необхідного часу в холодильній камері, щоб бісквіти просочилися кремом, після
чого доставляються кінцевому споживачеві на замовлення.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПІСОЧНОГО ПЕЧИВА
З ДОБАВКАМИ ШОВКОВИЦІ
Для розробки рецептури та технології пісочного печива з добавками
шовковиці нами була обрана звичайна рецептура пісочного тіста [1,2], яка
наведена в таблиці 1.
При вивченні впливу добавок шовковиці на властивості тістового
напівфабрикату певна частина пшеничного борошна замінювалася на добавки у
вигляді порошку в кількості 1,5 % від його маси.
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Таблиця 1 - Рецептура пісочного напівфабрикату
Вміст компонентів
Назва компонентів
г/100г
г/10кг
готового
готового
продукту
продукту
Борошно пшеничне вищого
55,7
5570
гатунку
Цукор-пісок
20,6
2060
Масло вершкове
30,9
3090
Меланж
7,2
720
Натрій вуглекислий
0,05
5
Амоній вуглекислий
0,05
5
Сіль кухонна
0,2
20
Разом сировини
114,7
11470
Вихід готового продукту
100
10000

%
48,6
17,9
26,9
6,3
0,043
0,043
0,17
100

Внаслідок проведених досліджень встановлено, що порошок з сухих
плодів шовковиці до пшеничного борошна, а також до самого тіста в процесі
його приготування збагачують їх комплексом корисних біологічно активних
речовин, сприяють поліпшенню хлібопекарських властивостей пшеничного
борошна та реологічних властивостей пісочного тіста, зниженню калорійності
виробів з пісочного тіста. Це дозволяє передбачити можливість і доцільність
використання добавок шовковиці при створенні нових видів кондитерських
виробів з пісочного тіста з підвищеною харчовою цінністю та поліпшеними
споживними властивостями. Завдяки своїм унікальним фізико-хімічним
властивостям добавки шовковиці змінюють реологічні показники тіста і
дозволяють варіювати склад традиційних рецептурних сумішей пісочного тіста.
Величезна популярність кондитерських виробів з пісочного тіста відкриває
широкі можливості для збагачення раціонів харчування різних верств населення
біологічно цінними компонентами, а технологічна простота приготування
дозволяє варіювати їх склад в широкому діапазоні залежно від призначення
продукту. Якщо внесення тієї чи іншої добавки при промисловому виробництві
потребує перебудови технологічної лінії, то на підприємствах масового
харчування внесення тих чи інших змін в рецептуру не потребує практично
ніяких додаткових витрат.
Враховуючи можливі варіанти модифікації рецептури пісочного тіста з
добавками шовковиці, нами розроблена рецептура пісочного печива “Ягідне”,
виготовленого із збагаченого порошком з плодів шовковиці пшеничного
борошна. Рецептура наведена в таблиці 2. Крім 1,5%-вої добавки шовковиці до
пшеничного борошна, всі інші компоненти рецептурної суміші не змінювалися.
Таблиця 2 – Витрати сировини для пісочного печива «Ягідне»
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Витрати сировини на 1 т
готового продукту, кг

Компоненти рецептури
Пшеничне борошно вищого гатунку
Цукор-пісок
Масло вершкове
Меланж
Натрій вуглекислий
Амоній вуглекислий
Сіль кухонна
Порошок з сухих плодів шовковиці
Разом сировини
Вихід готового продукту

548,6
206,0
309,0
72,0
0,5
0,5
2,0
8,4
1147,0
1000

Технологічна схема приготування пісочного печива “Ягідне” наведена на
рис. 1.
Печиво «Ягідне» за розробленою рецептурою має рівну поверхню,
рівномірне злегка коричнево-золотаве забарвлення, товщину 8 мм.
Отже, розробка нових технологій борошняних кондитерських виробів з
використанням рослинних добавок залишається актуальною і дозволяє
розширити асортимент готової продукції.
Цукорпісок
Просіювання

Меланж

Вершкове
масло

Проціджування

Кухонна
сіль

Розпушува
чі

Зачистка

Пшеничне
борошно

Просіювання

Замішування тіста
t=2…3 хв., t=200 С

Перемішування

З’єднання
компонентів

Формування
виробів

Випікання
t= 10-15 хв.,
t=200…2200 С
Охолодження
Рис 1. Технологічна схема виготовлення печива «Ягідне»
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В
УКРАЇНІ
Інновації є основним чинником динамічного розвитку і підвищення
результативності функціонування індустрії гостинності в Україні. Конкурентна
боротьба і вимоги ринку потребують перегляду підходів і принципів управління
підприємствами готельно-ресторанної та туристичної галузі, адаптації наукових
концепцій й інструментів до сучасних економічних умов, з урахуванням
галузевої специфіки. Необхідною передумовою розвитку індустрії гостинності є
запровадження концептуальних інновацій, що базуються на створенні нових
організаційних засад управління, різноманітті послуг та їх реалізації в нових
форматах обслуговування, архітектурно-інженерних, технологічних рішеннях,
що задовольняють потреби клієнтів.
Планування інноваційної діяльності підприємств готельно-ресторанного
бізнесу та туризму, прогнозування їх розвитку, в межах загальної стратегії
реформування економіки України, охоплює етапи: аналіз вимог зовнішнього і
закономірностей внутрішнього економічного середовища; визначення
інноваційних можливостей; формування стратегічних інноваційних завдань;
розробка концепції інноваційної стратегії та бізнес планів і програм інноваційної
діяльності; реалізація проектів.
Індустрія гостинності являє собою галуззю з високим рівнем насичення
інформації, а її успіх безпосередньо залежить від швидкості передачі й обміну
інформацією, від актуальності та своєчасності її отримання. Тому, подальший
розвиток готельно-ресторанного господарства та туризму неможливий без
впровадження в діяльність підприємств сучасного обладнання і новітніх
технологій. Різноманіття комп’ютерних технологій представлено спектром
спеціалізованих програмних продуктів від управління готельним та
туристичним підприємством до застосування глобальних комп’ютерних мереж.
Насьогодні, в індустрії гостинності, використовується досить багато новітніх
інформаційних технологій: глобальні комп’ютерні системи резервування,
інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, інформаційні системи
менеджменту.
Найбільший вплив сучасні інформаційні технології мають на просування
готельного продукту, а однією з найпопулярніших розробок є електронне

263

управління готелем. При цьому, під замовлення створюється спеціалізована
система, що дозволяє в режимі on-line формувати динаміку даних, аналізувати
зміни інформації, бронювати номери для гостей, отримувати доступ до
максимально широкого комплексу каналів продажів.
Розширення он - лайн можливостей економічного середовища сприяє
розвитку електронної комерції в сфері гостинності та дає можливість будь-якому
власникові кредитної картки: забронювати місця в готелі; придбати тур, квитки
на транспорт, культурно-видовищні заходи; замовити екскурсійне
обслуговування; взяти напрокат автомобіль. Основні переваги електронної
комерції - це економія на виплаті агентських комісійних, зменшення витрат на
видання рекламно-інформаційних матеріалів, створення нетрадиційних
збутових каналів. За оцінками експертів Всесвітньої туристської організації
близько 25-40% всіх продажів туристичних послуг в наступні роки буде
реалізовано через електронну комерцію [1].
За
результатами
дослідження
перспективними
інноваційними
технологіями, що використовуються у засобах розміщення є: кардинальне
переналаштування Wi-Fi, конвертовані місцеві нетворки для підтримання
чисельних сервісів, цифрові конференц-зали, мобільний зв’язок та
автоматизація, біометрична автентифікація, технологія близької комунікації
NFC (near field communication), роботи (компаньйонські боти і боти завдань) та
інфрачервоні сенсори, розумні ключі, клауд сервіс або хмарні послуги. Сучасний
розвиток індустрії гостинності спрямований на створення інноваційних
технологій, що стимулюють розвиток хмарних обчислень, які стають нормою,
дозволяють задовольняти підприємствам свої ІТ-потреби, без ремонту та
переналаштування ІТ-системи. В сучасних ринкових умовах тенденція
використання хмарних технологій в ІТ- інфраструктурі підприємств гостинності
є трендом. Так, сектор гостинності одним з перших впровадив розширену
реальність, створюючи всебічні тури по номеру з деталями проживання, цінами,
інтерактивними картами номерів. Ресторани використовують доповнену
реальність шляхом складання меню з інтерактивним переглядом кожної страви
на 360 градусів, розміром порції, інгредієнтами, виміром калорій. Навігаційна
допомога мобільних програм розширеної реальності надає інформацію про
ресторани, кафе, бари, готелі поруч та відображає їх рейтинги.
Розвиток економіки відбувається з урахуванням екологічного чинника,
при цьому, інноваційна діяльність повинна бути спрямована на задоволення
екологічних потреб, заміну екологічно несприятливих послуг більш
досконалими, запровадження заходів, що сприяють зниженню матеріало- та
енергоємності систем. Тому, інноваційно-інвестиційний розвиток економіки
потребує системно-екологічного обґрунтування, врахування вимог екологічного
управління. В Україні ринок екологічних інновацій поступово формується, проте
темпи його розвитку є набагато повільнішими, аніж у багатьох країнах світу.
Аналіз стану інноваційної діяльності підприємств індустрії гостинності свідчить
про низьку ефективність управління процесами розвитку екологічних інновацій.
Стабільне соціальноекономічне зростання в Україні може бути досягнуте на
інноваційних
засадах,
при
активному
використанні
новітніх
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екологоорієнтованих науково-інноваційних розробок. Для збереження енергії
готельно-ресторанні підприємства створюють еко-готелі, бари, ресторани, що
застосовують сонячні панелі на даху для нагріву води, вітряні генератори для
вироблення електроенергії, шибки з вторсировини, меблі зроблені з
перероблених матеріалів. В обробці використовуються нетоксичні фарби,
відпрацьоване масло з кухні використовують як біопаливо.
Розвиток індустрії гостинності передбачає широке використання новітніх
інформаційних технологій як в сфері введення нових послуг, так і в їх просуванні
на ринок, тому, для забезпечення інформаційних потреб системи управління
даними про інновації, рекомендовано розробити організаційні підходи щодо їх
відображення в обліку підприємств. Відсутність методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку щодо витрат інноваційної діяльності призвели до їх
відображення на різних рахунках, що ускладнює систематизацію інформації для
визначення собівартості послуг і формування узагальненої інформації про
вартість понесених ресурсів [2, с. 22]. Одним із найбільших недоліків сучасного
обліку інновацій є те, що чинні облікові моделі не зовсім адекватні різновидам
інноваційних процесів і не надають достатніх та достовірних даних для
проведення економічного аналізу в сфері інновацій. У зв'язку з цим необхідно
розробляти науково обґрунтовану систему обліку витрат, доходів і результатів
інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Інформаційні системи
бухгалтерського та управлінського обліку мають створити необхідні умови для
розширення, прискорення й підвищення ефективності процесів створення та
реалізації різних видів інновацій, скерованих на надання конкурентоздатних
послуг як за національними, так і за міжнародними стандартами [3, с. 6]. Тому,
саме деталізація субрахунків до рахунків, що використовуються підприємствами
туристичної та готельно-ресторанної галузі (7021 «Дохід від реалізації
інноваційних продуктів», 9021 «Собівартість реалізованих інноваційних
продуктів», 921 «Впровадження організаційно-управлінських інновацій», 931
«Впровадження маркетингових інновацій») дозволять оптимізувати витрати,
визначити резерви зниження собівартості послуг, приймати своєчасні ефективні
управлінські рішення.
Таким чином, зорієнтованість на клієнта, покращення і пришвидшення
якості обслуговування вимагають, від підприємств готельно-ресторанного
бізнесу та туризму, ефективного запровадження інноваційних технологій.
Стрімкий розвиток економіки сприяє трансформації індустрії гостинності,
потребує конкурентних переваг у короткий термін від кожного підприємства, що
може бути досягнуто створенням сприятливого інноваційного клімату, активній
інноваційній практиці й ефективним інноваційним рішенням, запровадженням
облікової системи, яка швидко реагує на зміни в економіці та бізнес-середовищі.
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Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного
бізнесу
СУЧАСНИЙ ДЕКОР В ГАСТРОНОМІЇ
Оформленню готових страв і закусок ресторатори приділяють особливу
увагу. Гарно оформлені страви і закуски притягують увагу відвідувача,
приносять естетичну насолоду, збуджують апетит і поліпшують засвоєння їжі.
Нині існує багато способів декорування страв. Умовно їх класифікація є
такою:
1. за видом сировини (овочі, фрукти, ягоди, соуси, карамель, шоколад,
горіхи, прянощі, зелень, тісто);
2. за видом дизайну (карвінг, класичний, арт-дизайн, модерн, індійський
стиль, арабський);
3. за видом термічної обробки сировини (сирі, консервовані, сушені,
смажені, в’ялені);
4. за групою готової продукції (оформлення холодних страв та закусок,
перших і других страв, солодких страв та напоїв).
Під час оформлення готової продукції слід враховувати основні принципи
поєднання продуктів. При порціонуванні страв треба вміло поєднувати гарніри,
соуси і прикраси з основними продуктами за смаком і кольором.
Складні гарніри викладають у вигляді «букетиків», розміщуючи їх за
кольорами світлового спектра. Наприклад, при оформлені вареної риби біля неї
можна розмістити гарнір у такій послідовності: томати (червоний), морква
(помаранчевий), картопля (жовтий), горошок (зелений).
Для досягнення найбільшого ефекту не потрібна велика кількість
оздоблень.
Деякі страви виглядають набагато привабливіше в своєму
натуральному вигляді, тому не варто їх перевантажувати зайвим декоруванням.
Щоб прикраси виглядали ефектніше, слід вдаватися до використання
контрастних кольорів.
Страви чи закуски необхідно оформляти так, щоб було видно основний
склад продуктів. Краї салатниць, тарілок, креманок залишають вільними на 1,52 см, щоб їх можна було перенести, передати або переставити.
Сучасні правила оформлення страв є наступні: - для подачі страв краще
всього використовувати однотонні тарілки; - правильне поєднання - страви і
прикраси повинні доповнювати і поєднуватися одна з одною.
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Популярним, на сьогодні прийомом для оформлення страв є дресинг
(оформлення соусом). Для того, щоб малюнок соусом (паутинка, крапельки і т.д.)
чітко виглядав і не розтікався, слід особливу увагу приділяти консистенції соусу,
що використовується для оформлення. Так, рідкий за консистенцією соус може
розтікатися по тарілці, а густий – лягти неестетичною гіркою. Темно-червоні
соуси поєднують за кольором і смаком з вареним і смаженим м’ясом, білі – зі
стравами з птиці, рожевий томатний і білі соуси – з рибою. Для підфарбовування
дресингів можна застосовувати шафран, паприку, карі, буряковий сік, томатну
пасту, зелені овочі.
Великою популярністю користуються сучасні гастрономічні прикраси на
тарілці, які імітують природний матеріал, а саме земля, скло, пісок, сніг, їстівна
яєчна шкаралупа, річні каміння, перлини, гілки дерев, мох, соти, сіно, листя
дерев та кущів, попіл, перо птиці, мінерали, гравій, корали Rock Candy та інші.
Цей список постійно оновлюється та удосконалюється кулінарами високої кухні.
Кондитерський цукор (ізомальт) активно використовується при створенні
прикрас для солодких страв – з нього роблять чіпси, трубочки, кулі, капсули.
Також для подачі десертів використовують чашки з безе, пласти з меренги,
обліпихові перлини, солодку черепиця, дзеркальна глазур, квітки у сфері з желе,
дегідровані слайси із фруктів , прозорі пузирі з желатину.
Не менше використовуються й інші екстравагантні та креативні прикраси,
такі як перфоровані чіпси, шар із шкірки риби, сфери, трубочки із моцарели та
шоколаду, харчова плівка, решітки із тіста, підставки – чашки, спонжі з
овочевого пюре, ягідний папір, карамельні краплі та пружинки, спонж-кейк
(декорний бісквіт), градієнтні чорні вафлі.
Для перфорованих чіпсів використовують рис, борошно, картоплю. Також
в рецептури входять масло, вино, соки цитрусових, сіль, цукор, вода. Їх можна
підфарбовувати різними продуктами – шпинат, морква, буряк, кабак, зелень і т.
д. Технологія заключається в тому, що приготовлене густе пюре необхідно
тонким шаром нанести на силіконовий килим і висушити при кімнатній
температурі або жарочній шафі при температурі 60-70°С.
Для застосування рибної шкірки, її потрібно попередньо обробити,
просушити. Обернути кулінарне кільце пергаментом, потім обернути шкірою, і
знову пергаментом. Закріпити фольгою і поставити в жарову шафу при
температурі 160-165 °С на 5 хвилин.
А ось такий смачний і неймовірний декор, як мох - по-справжньому
знахідка. Підходить для десертів та основних страв, в залежності від того, йде в
рецептуру сіль чи цукор. Необхідно не забувати, що кожен декоративний
елемент насамперед повинен доповнювати смак основної страви, а не просто
служити прикрасою. В даному випадку можна наповнити смаком декор за
допомогою гелів або пюре з різних овочів або фруктів. Найефективнішим
варіантами є м’ятний, із базиліку, петрушки, кропу. В основу входить
пюрований гель із цих продуктів а також бісквіт на основі яєць, цукру, меду,
борошна та розпушувача, який необхідно випікати у високих паперових
стаканах.
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Все частіше на тарілці з стравою в ресторані можна помітити незвичайну
чорну субстанцію, схожу на землю. Це так звана їстівна земля. Її готують різними
способами з маслин, а також з суміші мигдального борошна, чорного хліба,
цикорію, грибів, солодового порошку.
Гарно виглядають на тарілці перлини із бальзамічного соусу. Для цього
його випарюють, змішують з агар – агаром, а потім відсаджують у посуд з
маслом з звичайного шприца.
Для приготування сіна овочі (цибулю, моркву, шкірку баклажана)
необхідно нарізати довгою соломкою та обсмажити у фритюрі до хрусту,
обсушити на паперовому рушнику.
Для того, щоб зімітувати гілки дерев слід спалити зелену цибулю-порій на
грилі до утворення вугілля та подрібнити. Борошно розвести холодною водою
і додати золу цибулі-порею. Гілочки петрушки опускати в кляр і смажити у
фритюрі при температурі 130°С до хрусткої скоринки.
Дуже екстравагантно виглядають на тарілці листя різних дерев та кущів.
Використовують для цього силіконові форми. Для їх приготування необхідно
змішати ягідне консоме, цукрову пудру, яблучний сік, агар, цитрат натрію,
проварити та дати застигнути. Потім збити блендером, покласти в вакуумний
пакет, видалити повітря і нанести на натуральні листя, дати застигнути, потім
обережно зняти.
Існує також декор по своїй красі просто дивовижний, а в приготуванні
простий – імітація кристалів із підфарбованого цурку та оболонкою із мастики
або білого шоколаду.
Смачні медові «соти» - ще один чудовий елемент декору, який за своїми
смаковими і естетичними якостями чудово доповнить десерт або навіть може
бути приготований окремо в якості печива.
Ефектно виглядають корали із цукру. Для цього необхідно виростити
кристали. Змішати фарбники, цукор, воду, ароматизатори, довести цю суміш до
кипіння до прозорого сиропу. В попередньо прогрітий гарячою водою термос,
налити приготовлений сироп, потім опустити в нього дерев’яні палички з
насічками або нитки у підвішеному стані. Кристали вирощують 4 – 5 днів.
Асортимент та рецептури прикрас постійно розширюється. Справжній
кулінар-віртуоз повинен пам’ятати, що естетичний вигляд страви приносить
насолоду споживачу та бажання повернутися до закладу. Не слід боятися
експериментувати, але і робити це необхідно вправно, зі смаком та естетично.
Література:
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ
Послуги закладів ресторанного господарства є невід’ємною частиною
обслуговування туристів. Ця галузь разом із туристичними послугами стрімко
розвивається і уже є важливим сектором туристичного бізнесу. Ресторанний
бізнес має розгалужену мережу в усьому світі. Він представлений їдальнями,
кафе, барами, ресторанами та іншими закладами, що пропонують готову їжу та
обслуговують клієнтів.
Харчування є однією із ключових послуг, які пропонуються мандрівникам.
Коли складається тур, клієнту пропонують обрати один з трьох варіантів надання
послуг харчування: оплачене харчування, тобто у вартість туру або готельного
номера включене харчування; у вартість турпакету харчування не включається
та надається за окрему плату; самообслуговування, тобто турист сам готує собі
їжу, чи харчується в інших ресторанах барах чи кафе, сплачуючи самостійно [1].
Складовою організації харчування у туристичній галузі є надання послуг
харчування під час подорожі транспортом: у транспортних турах; у дестинаціях
(населений пункт, країна, в якій формується потік туристів; тобто регіон, де
тимчасово проживають туристи). Порядок харчування мандрівників залежить
від турпакету, кількості туристів, співвідношення місць розміщення [2]. Система
харчування указана в путівці, ваучері, договорі. Готель може мати кілька
ресторанів, але за типом вони відрізняються. У відомих готельних мережах
зазвичай є фешенебельний, фірмовий і невеликий ресторани. Вони обслуговують
гостей готелю та інших споживачів.
Найбільше підприємства ресторанного господарства обслуговують
туристів у готелях. Існує декілька систем. Готелі курортного типу (Туреччина,
Єгипет) в основному пропонують AI (all inclusive), тобто сніданок, обід, вечерю,
безалкогольні і алкогольні напої місцевого виробництва, які надаються
безкоштовно, їх можна споживати протягом усього дня; або UAI (ultra all
inclusive) – включає «all inclusive» та безкоштовні алкогольні напої, що
вироблені за кордоном, протягом дня, вечерю у ресторанах «A-la carte», мають
вищий рівень облуговування та кращу якість їжі і напоїв. Європейські курортні
готелі частіше пропонують FB (full board), що означає повне повноцінне
триразове харчування або HB (half-board) – напівпансіон – традиційно, сніданок
і вечерю [3].
Міські готелі пропонують систему харчування, у якій передбачений тільки
сніданок, оскільки гості не перебувають у готелі протягом дня, на відміну від
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курортних. Сніданок у готелі з такою системою харчування може бути
континентальним (круасан, кілька шматочків сиру і ковбаси, чай/кава),
«шведський стіл» (мюслі та пластівці декількох видів, яйця, овочі та фрукти,
різноманітна випічка, напої) чи американський сніданок «AB» (омлет з беконом
або сосисками, напої).
Сфера ділового туризму здійснює організацію різних заходів
(конференцій, семінарів) на базі готелів. Обслуговування заходу здійснюють
кафе та ресторани готелю або кейтерингова компанія. Проведення подібних
заходів включають таке харчування, як «кава-брейк», «бізнес-ланч», бенкети з
розсадкою та без розсадки гостей (фуршет, коктейль). Особливістю цього виду
обслуговування гостей є акцент на оформленні страв (холодних та гарячих
закусок) та підготовленість персоналу (офіціанти мають оперативно
поповнювати закуски та прибирати зайвий посуд для зручності клієнтів) [4].
Організація харчування здійснюється і у спортивному туризмі. Харчовий
раціон визначається тривалістю та складністю виду спортивного туризму. Так,
воно може бути без приготування гарячих страв або ж триразове, чотириразове.
Коли складають меню, обов’язково звертають увагу на високу калорійність
(2500–3000 ккал для однієї людини на день пішохідних походів), правильне
співвідношення білків, жирів і вуглеводів (приблизно 1 : 1 : 4), наявність
вітамінів, стійкість до псування, тривале зберігання, відносно невеликі обсяг і
вага [5].
Подорожі транспортом можна розглядати як самостійний вид туризму і як
складову туристичного продукту. Харчування туристів у дорозі на залізничному
транспорті організовують у вагонах-ресторанах, які наявні у потягах, що у дорозі
більше доби, або у туристських потягах спеціального призначення. Якщо рейс
триває менше доби, то можна скористатися вагонами із купе-буфетами,
вагонами із кафе-самообслуговування. Ця система харчування в Україні працює
далеко недосконало. Надання харчування на борту літака здійснюється за
тривалості рейсу понад 1,5 години і в закладах ресторанного господарства,
розміщених в аеропортах. Особливістю обслуговування цієї категорії є у тому,
що страви подають у посуді, який не б’ється, вона має підлягати тривалому
зберіганню, повторній тепловій обробці. Організація харчування на водному
транспорті залежить від тривалості рейсу, типу і призначення судна
(пасажирське чи туристичне). В Європі поширені круїзи – морські (річкові) тури,
у базову вартість яких включене комплексне обслуговування на борту судна
закладами ресторанного господарства (ресторанами, барами, кафе).
У світі останнім часом спостерігається зростання інтересу туристів до
лікувально-оздоровчого туризму. Велике навантаження на нервову систему,
неправильний спосіб життя, несприятлива екологічна ситуація стає причиною
того, що люди звертаються до данного виду туризму. Харчування в оздоровчих
турах має включати асортимент страв, що відповідає тій чи іншій дієті, яка
рекомендована лікарем-дієтологом. Лікувальне харчування є обов’язковою
частиною терапії в усіх лікувально-профілактичних закладах України. Основою
харчування у санаторіях є групова система лікувального харчування, тобто
розроблено низку добових харчових раціонів (лікувальних столів), кожен з яких
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має клінічно перевірені властивості. Особливість організації харчування для
лікувально-оздоровчого туризму полягає в тому, що воно має бути організоване
з урахуванням особливого підходу до структури продуктового набору та
забезпечувати повноцінним харчуванням відповідно до фізіологічних вимог
конкретного гостя. Дієтичне харчування здійснюється під постійним контролем
медичного працівника, а дієтичні страви готують за спеціальними рецептурами
та технологіями. Меню побудовано так, щоб забезпечити організм людини
білками, жирами, вуглеводами, амінокислотним, мінеральним і вітамінним
складом, виходячи із індивідуальних особливостей організму.
Отже, із зростанням ролі туризму в житті суспільства зростає потреба у
закладах харчування. Заклади ресторанного господарства обслуговують досить
різноманітний контингент туристів у різний спосіб відповідно до потреб тієї чи
іншої категорії споживачів. Для кожного виду туризму обов’язковим є
урахування особливостей режиму харчування, подачі страв, збалансованості
продуктового набору для певної категорії гостей.
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ПРІОРИТЕТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА «FOODTECH» В УКРАЇНІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
У світовій промисловості у галузі харчування останнім часом з’явився
процес цифровізації усіх його складових, що має назву «FoodTech». Метою
процесу є зростання ефективності функціонування галузі, передбачення потреб
споживачів та їх задоволення. Для досягнення цього активно впроваджуються та
застовуються найбільш інноваційні цифрові технології: роботизація, 3D-друк
їжі, штучний інтелект (АІ, artificial intelligence), мережі датчики Інтернету речей
(ІоТ, Internet of Things), блокчейн [1].
Сьогодні цифрові технології широко й глибоко застосовуються у всіх
сферах виробництва, особливо у тому секторі виробництва, що пов'язаний з
харчуванням: приготування їжі, доставка її до споживачів, організація
виробництва продукту. Сьогодні дане явище має назву “FoodTech”. У всьому
світі багато світових брендів з приготування їжі переходять з офлайн продажу до
онлайн продажу. Опираючись на данні платформи, що знаходиться в Інтернеті
(«FoodTech Connect» та FoodTech-стартапи), у 2018 році до цього залучено 17
млрд. доларів США [2].
У нашій країні даний вид ринку з’явився відносно недавно. Відповідно до
інформації порталу «delo.ua» населення, що користується Інтернетом, часто
замовляє їжу онлайн.
Цифрові технології нерозривно пов’язані зі сферою харчування. Дані
“OpenTable” (онлайн-сервіс із бронювання ресторанів у м. Сан-Франциско)
свідчать про те, що 86 % споживачів ознайомлюються онлайн з меню дорогою
до закладу, 25 % - читають відгуки інших відвідувачів, 83 % - бронюють столик
по телефону, 25 % клієнтів оплачують замовлення за допомогою смартфона, 18
% відвідувачів реєструються в програмі лояльності [2].
Очевидно, що в Україні не так стрімко впроваджується роботизоване
виробництво їжі, 3D-друк продуктів харчування, молекулярна кухня, смартдоктор-дієтолог, формування меню за ДНК, тому найбільш «проривні»
«FoodTech» стануть поширеними в Україні лише згодом.
Незважаючи на це, в нашій країні існують деякі передумови розвитку
досить інноваційних «FoodTech» в таких актуальних сферах, як раціональне
харчування, раціональне використання харчових продуктів та відходів із
застосуванням цифрових технологій, штучного інтелекту (АІ від «artificial
intelligence»).
З 2018 року в м. Київ функціонує глобальний сервіс доставки їжі “Uber
Eats”, американська онлайн-платформа замовлення та доставки їжі “Glovo”
(здійснює доставку самостійно, тому користувач може зробити замовлення в
ресторані, де доставки немає, замовити доставку продуктів із супермаркету, ліків
з аптеки, кур’єрську доставку документів тощо). В 2011 році у м. Київ почала
працювати мережа фаст-фуд ресторанів здорової їжі (fast-healthy) в офлайн- та
онлайн-просторі “Salateira”. Цей заклад стрімко розвиває свою мережу через
інструмент франшизи: два ресторани працюють в Білорусі, один – в Іспанії.
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Кожен рік мережу відвідує до 2 млн. людей, 82 % з яких є постійними клієнтами
[3].
В Україні доцільно розвивати FoodTech-старапи, що спеціалізуються на
формуванні й доставці харчування для сегментованих цільових груп, наприклад:
спортсменів (з підрахунком калорій, білків, жирів та вуглеводів); вегетаріанців,
у тому числі веганів; любителів рідкісних продуктів (кошерних, до посту);
споживачів на дієті; людей з непереносимістю певних інгредієнтів (наприклад,
глютена чи лактози, з алергіями). Такі старапи передбачають створення додатків,
у яких користувач може сам сформувати страву відповідно до побажань. Така
лінія харчування може пропонувати здорове харчування, наприклад, бургер з
альтернативою тваринного білка, харчовими добавками; дискаунт-набори,
розраховані на певну категорію споживачів (наприклад, студентів), персональні,
на всю родину, для хворих. У нас тільки починають створювати заклади для
спеціальних категорій населення (наприклад, веганів). Створення єдиної
інтернет-системи правильного харчування може бути вигідним як для
підприємців, так і для споживачів [4].
Інша проблема, що не оминула Україну - неперероблені харчові відходи.
Відповідно до даних “FoodTech Connect”, платформи “For Good Food Innovation”,
кожен рік населення витрачає 218 млрд. доларів на неспожиті продукти
харчування. Світові компанії намагаються покращити цю ситуацію з метою
економії води, відновлення енергії та поживних речовин з харчових відходів, які
використовують для виробництва органічних добрив, кормів для тварин та
екологічно чистої енергії. Так, в кінці робочого дня в багатьох кафе, ресторанах
залишається велика кількість продуктів харчування з дійсним строком
придатності, залишків їжі, придатних для наступного використання за прямим
призначенням. Прикладом раціонального використання є доставка їх у
благодійні фонди для допомоги незахищеним верствам населення [5]. Залишки
їжі з посуду раціонально спрямовувати на корм сільськогосподарським тваринам
або у притулки для тварин.
Процес передачі їжі, яка уже не у нагоді її власнику, але ще може бути
потрібна іншим людям, називається «фудшерінгом». Такий вид соціальних
ініціатив застосовується у європейських країнах. Наприклад, у Франції є закон,
що змушує супермаркети та магазини віддавати на потреби благодійності
непродані продукти харчування, придатні до вживання в їжу. Численні
продуктові магазини віддають непродані продукти благодійним організаціям.
Ресторани готують спеціальні сети з продуктів, термін придатності яких
закінчується. У соціальних мережах поширені спільноти, члени яких займаються
«фудшерінгом». «Фудшерінг» є популярним і у Німеччині (діє сайт
«Foodsharing.de») та Індії, де холодильники з вільним доступом встановлюють
біля закладів харчування та супермаркетів, їх наповнюють продуктами, у яких
незабаром закінчиться термін придатності або які є надлишковими. Цифрові
технології допомагають у цій соціальній ініціативі, залучаючи до програми
підприємців та небайдужих людей та сприяючи захисту екології та допомозі
бідним. Українські підприємці та громадські діячі могли б теж розвивати таку
справу, адже екологічні та соціальні проблеми стоять дуже гостро.
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Отже, цифрові технології широко застосовуються у галузі організації
харчування. В США та Європі такі технології вже багато років слугують на
користь власниками та відвідувачам закладів ресторанного господарства. В
Україні є також перспективи їх розвитку. Такі ініціативи активно підтримує
молодь, адже цифрові технології сприяють мобільності послуг, кращому
задоволенню потреб усіх категорій споживачів.
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ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ-МОНОПОЛІСТА
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ DTEK
В наш час, з посиленням глобалізаційних процесів, конкуренція між
суб’єктами господарювання безперебійно загострюється, що сприяє
оптимальному регулюванню цін, підвищенню якості товарів чи послуг та
розширенню спектру різноманіття продукції у вигляді її модернізації та
модифікації. Проте й зараз існують вузькі напрямки, й навіть цілі галузі,
підконтрольні винятково монополістам.
Монополія – це стан ринку, в якому компанія або об’єднання підприємств
виробляє та відповідно пропонує значний обсяг продукції, частка якої перевищує
35% ринку, за умови відсутності товарів-субститутів. Ознаками монополії
виступають такі характеристики: здатність компанії впливати на ціноутворення
та, як наслідок, отримання надто високих прибутків, використання ефекту
масштабу, можливість для впровадження науково-технічних інновацій за
рахунок наявності значних обігових коштів, застосування технології експансії,
наявність економічних втрат суспільства [1].
Яскравим представником монопольної влади на ринку України є
підприємство енергетичної сфери DTEK. На сьогодні DTEK існує у вигляді
найбільшого приватного вертикально-інтегрованого холдингу в вітчизняній
енергетичній сфері. До складу DTEK входять операційні компанії, які
функціонують в галузях видобутку вугілля та газу, генерації та дистрибуції
електричної енергії, виробленні екологічно чистої енергії альтернативним
способом. DTEK є складовою фінансово-промислової групи SCM, 100% акцій
якої належать одному з українських бізнесменів.
Компанія ДТЕК ВДЕ, яка є частиною холдингу, займається напрямом
зеленої енергетики. Фірма має в своєму розпорядженні 4 сонячних та вітрових
електростанцій, однією з яких є Ботієвська ВЕС - наймасштабніша в Україні та
одна з найпотужніших в Європі, що підтверджено її позицією в рейтингу Топ-5.
З 2019 року введено в експлуатацію Нікопольську СЕС, яка вже здобула місце в
Топ-3 сонячних електростанцій європейського регіону. Загалом дана компанія
займає частку ринку відновлювальної енергетики в розмірі 15% [2].
ДТЕК Енерго відповідає за розвиток напрямку вугілля та електроенергії.
Компанія видобуває 2/3 вугілля та генерує 25% електроенергії в Україні щорічно
[2]. Фірма виступає власником 16-ти шахт та 5-ти фабрик. Теплова генерація
представлена організаціями: ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК
Західенерго і ДТЕК Донецькобленерго.
Також холдинг DTEK керує дочірньою компанією ДТЕК Нафтогаз, яка
складається з фірм «Нафтогазвидобування» та «Нафтогазорозробка». Вони
відповідно забезпечують видобування газу і нафти та здійснюють дослідження
їх родовищ для становлення стійкого поступального розвитку компанії. В 2018
році результатом функціонування ДТЕК Нафтогаз стали видобуті 1,65 млрд. куб.
м. природного газу, що є рекордом для приватного сектору [2].
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Базовою компанією холдингу є ДТЕК ЕСКО, яка спеціалізується на
наданні електросервісних послуг для усунення та попередження будь-яких
можливих ефектів недотримання політики енергоефективності.
Оскільки компанії DTEK відповідає значна частка ринку, за час її
діяльності задля недопущення в галузь потенційних конкурентів вона
сформувала «тотальні» фактори конкурентоспроможності:
- наявність повного закінченого циклу створення електроенергії з
видобутого вугілля;
- співпраця з значною кількістю споживачів - підприємство надає послуги
майже 3,5 млн. домогосподарств та 90 тис. приватних фірм;
- з 2018 р. працює мережа зарядних станцій швидкої дії STRUM для
електромобілів;
- компанією D.Trading створюється безперебійне вдосконалення стратегії
оптової торгівлі, яка проходить як на національному ринку, так і на світовому;
- ведеться проектування, впровадження та адаптація інновацій для
оновлення гірничодобувної промисловості;
- наявність Academy DTEK – бізнес-структури освітньої спрямованості,
яка керується інноваційними HR-практиками. Вона застосовує інструменти
найефективніших міжнародних організацій — INSEAD, IE Business School,
Thunderbird, HRCI, Києво-Могилянської бізнес-школи;
- дотримання концепції соціально відповідального бізнесу, яка позитивно
впливає на імідж, репутацію та безпосередньо виручку фірми [3].
Перераховані чинники гарантують холдингу впливовість на ринку та
надприбутки у кінцевих фінансових результатах. Так, у 2018 році чистий
прибуток компанії становив 4,8 млрд. грн, а частка ринку теплової генерації
досягла 76% [2]. Крім того, ДТЕК є провідним експортером електроенергії, обсяг
якої у 2016 р. склав 4,02 млрд кВт * год у натуральному вимірі та 99% - у
відсотковому.
Такий економічний ефект забезпечується «загарбанням» ринку. Так. за
2016 р. компанія ДТЕК видобула 31,3 млн. тон, що за розрахунками
Міненерговугілля становить 78,9% від загального об’єму видобутого вугілля,
виробила 56,61 млрд квт * год. електроенергії з часткою у 81% від всієї теплової
генерації за річний період, згенерувала 15% електроенергії з альтернативних
джерел від сукупної кількості екологічно безпечної енергії в Україні [3].
Можна зробити висновок, що частка компанії-монополіста на ринку в
подальшому тільки зростатиме, адже холдинг проводить активну діяльність з
метою розширення своїх меж. Заради досягнення даної цілі в 2019 р. компанія
придбала ПрАТ "Київобленерго" і АТ "Одесаобленерго". Серед глобальних
планів, які виступають фундаментом для укріплення владних позицій холдингу
в енергетичній сфері, є такі: в 2020 р. пробурити 5 нових глибоких свердловин,
ввести в експлуатацію 2 черги Приморської ВЕС, Орловської ВЕС та
Покровської СЕС, збільшити на 7% сумарний видобуток вугілля, який у 2018 р.
склав 24,1 млн. тон, наростити добуток природного газу до 2 млрд. куб. м.,
розпочати роботу на Хорошівській ділянці, ресурси якої за оціночними
підсумками складають 1,64 млрд. куб. м.
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Отже, монополія є не бажаною для ринкової структури, остільки тягне за
собою втрати з боку суспільства, обмежений доступ до продукції завдяки
завищеній ціні, не повну ефективність функціонування підприємства через
відсутність конкуренції. Проте такий розклад справ гарантує компаніїмонополісту надприбутки, що звісно є позитивним фактором для її власників, які
пильно стежать за недопущенням в галузь конкурентів.
В енергетичній сфері України такою компанією-монополістом є холдинг
ДТЕК, ринкова частка якого займає 76%, а надзвичайні фінансові результати
становлять майже 5 млрд. грн. Такі ефекти функціонування підприємства
забезпечуються за рахунок одночасної діяльності операційних компаній в різних
напрямках: видобутку вугілля, газу, генерації та постачанні електроенергії,
розробці перспективних родовищ, створені альтернативної енергії тощо. Окрім
вже наявних потужностей, керівництво холдингу спрямовує зусилля на їх
безперебійне нарощування. Компанія націлена на подальший розвиток, який
передбачає розширення відсоткової частки ДТЕК на ринку та збільшення впливу
на ринковий механізм.
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Собівартість продукції виступає основним якісним показником роботи
підприємства, він вказує на недоліки не тільки роботи підприємства в цілому,
але й кожного структурного підрозділу.
Для поліпшення собівартості на підприємстві можна користатися такими
напрямками:
1. Зниження матеріальних затрат. Для цього можна оптимізувати
матеріально-технічне постачання і використання матеріальних ресурсів, що
містить впровадження матеріалозберігальних технологій, зменшення витрат на
сировину і матеріали. Та знизити витрати на підготовку та освоєння нового виду
видобутку продукту. Створити автоматизовану систему управління, та
впровадити комп’ютерні технології виробництва. Це дозволить скоротити штат
робітників, таким чином зменшиться витрати на оплату праці. Також такий
спосіб в декілька разів може збільшити об’єм виробництва та покращити якість
продукції.
2. Зниження витрат на оплату праці. Підвищення продуктивності праці
передбачає зміну системи оплати, тобто розмір заробітної плати буде залежати
від кількості і якості виробленої їм продукції. Таким чином робітник буде
намагатися виконати якомога більше роботи. Також необхідно переглянути
посади працівників, та якщо це можливо об’єднати декілька посад в одну, або
навіть прибрати взагалі посаду, завдяки цьому ми зменшимо витрати на оплату
праці адміністративному персоналу.
3. Збереження сировини, палива, електроенергії, т.п. Задля поліпшення
собівартості необхідно постійно контролювати раціональне використання
ресурсів, для цього необхідно впроваджувати у виробництво енергозберігальну
техніку, та навчити персонал економити ці ресурси. Також можна розглянути
альтернативу існуючим джерелам енергії, наприклад замість електроенергії
споживати сонячну енергію, яку можна робити самим. Але для цього потрібно
розрахувати через скільки окупляться витрати на обладнання та чи вигідний цей
метод.
Розробивши напрямки для зниження собівартості, можна збудувати
«Дерево цілей», в якому схематично вказано на що слід вернути увагу, для
досягнення поставленої мети.
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Зниження собівартості

Зниження прямих
витрат

Зниження непрямих
витрат

Зниженнявитрат
сировини та палива

Зменшення
адміністративних витрат

Зниження витрат
на оплату праці

Зменшення витрат на
амортизацію

Рисунок 1 – Граф-дерево цілей зниження собівартості
Складено авторами на основі [1].

Розробивши рис.1 «Дерево цілей», з нього можна вивести «Дерево
рішень», за допомогою якого можна розробити певні дії для підприємства для
покращення його роботи.
Зниження собівартості

Знизити матеріальні
витрати

Впровадження
енергозберігальної
техніки

Контроль
використання
матеріальних
ресурсів

Матеріальнозберігальні
технології
Рисунок 2 –
Автоматизована
система управління

Зниження витрат на
оплату праці

Скорочення
штату працівників

Зміна системи
оплати праці
Зміна
організаційної
структури

Граф-дерево рішень зниження собівартості
Складено авторами на основі [1].

Таким чином впровадженні заходи що наведені в «Дереві цілей» (рис.1) та
«Дереві рішень» (рис.2), повинні знизити собівартість продукції, це насамперед
дозволить збільшити об’єм прибутку без додаткових капітальних вкладень.
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Розробивши заходи для зниження собівартості можна сказати, що задля
зменшення даного показника можна виділити дві групи основного впливу:
1. Збільшення показника обсягу виробництва. Для цього потрібно
повністю використовувати виробничі потужності підприємства. При збільшенні
обсягу можуть зростати тільки змінні витрати, сума постійних витрат
залишається незмінною, через що і знижується собівартість.
2. Скорочення витрат на виробництво продукції за рахунок оптимального
використання матеріальних ресурсів та покращення рівня продуктивності праці.
Поліпшення цих показників визначається впровадженням конкретних
інноваційних заходів, які будуть сприяти скороченню витрат котрі залежать від
обсягу виробництва.
Отже, для покращення роботи підприємства та зменшення виробничої
собівартості продукції можна застосовувати такі міри:
• скорочення чисельності адміністративного персоналу;
• здавати в оренду приміщення, котрі не використовуються;
• залучення інвесторів для переоснащення виробництва на підприємстві.
Скориставшись всім вище зазначеним, продукція може стати більш
конкурентоздатною, може збільшитися попит на продукцію, підприємство
більше закріпиться на ринку в якому функціонує, що в свою чергу призведе до
покращення показника прибутку. Саме на ці цілі і направлене функціонування
кожного підприємства баз виключення.
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ВІДТВОРЕННЯМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ
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Попри структурні зміни, які об’єктивно відбуваються нині у світовій
економіці у зв’язку з поширенням економіки знань, промисловість України
залишиться драйвером соціально-економічного розвитку країни. Однак розвиток
у перспективі наукомістких виробництв, ускладнення і динамізм середовища
господарювання має кардинально змінити вимоги до людського капіталу
промислових підприємств та умов його відтворення. Це актуалізує завдання
управління відтворенням людського капіталу промислових підприємств з
трансформацією його в адаптивне управління.
Проблематика нинішнього етапу управління відтворенням людського
капіталу значного кола українських підприємств пов’язана з:
– значним відставанням української промисловості за рівнем витрат на
відтворення робочої сили від світових рівнів, наслідком чого є розрив у
характеристиках людського капіталу;
– невизначеністю перспектив щодо інвестування в людський капітал
промислових підприємств, що зумовить у майбутньому збільшення такого
розриву і подальше наростання проблем із формуванням персоналу та
результататом його використання;
– зростанням динаміки змін у всіх сегментах середовища господарювання
при поширенні процесів глобалізації світового господарства, що потребує змін у
підходах до загального і функціонального управління підприємствами.
В умовах об'єктивної необхідності формування в Україні інноваційної
економіки (економіки знань) подолання відзначених проблем і досягнення
суспільного прогресу не може обходити процес гнучкого (адаптивного)
управління відтворенням людського капіталу.
Ознайомлення з науковими дослідженнями і публікаціями другої
половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. показало на значний інтерес до предметної
галузі адаптивного управління підприємствами [1-10]. Напрямки виконаних
досліджень
переважно
стосуються
питань
загального
управління
підприємствами і в меншій мірі – інноваційного розвитку, економічної безпеки,
конкурентоспроможності, потенціалу тощо. Водночас науковці поодиноко
звертаються до проблематики управління відтворенням людського капіталу, не
заглиблюючись у питання адаптивного управління.
Так, у роботі [1] розвинуто теоретико-методологічні засади управління
відтворенням людського капіталу і розроблено гармонізовану модель
фінансового управління. Однак така позиція базується лише на вартісній оцінці
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людського капіталу, що звужує потенціал управлінських рішень і має
спрямованість переважно на ринкову вартість суб’єкта господарювання.
Робота [2] присвячена засадам і принципам управління відтворенням
людського капіталу в контексті забезпечення його конкурентоспроможності,
проте основні пропозиції автора носять декларативний характер.
На думку автора роботи [3], адаптивне управління є інноваційним
підходом до управління, який означає напрацювання стратегічних альтернатив
поведінки за критерієм максимізації ефективності. Між тим основний результат
дослідження цей науковець зводить до адаптації персоналу до нових завдань
розвитку організації, що не можна прирівнювати до створення повних умов
готовності організації до змін оточення.
У роботах [4, 5], в яких розкрито базові питання теорії організації,
сформовано адаптивну модель розвитку організації на основі її пристосування
до умов невизначеності. Автори цих робіт зосередили свою увагу на пасивній
адаптації, при якій організація має захищатися. Тоді як варіант взаємодії або
підлаштування зовнішнього середовища під потреби організації не
розглядається, що в умовах нинішніх конкурентних ринків не відповідає
потенціалу протидії сучасного бізнесу зовнішнім загрозам. Тому важливим
постає питання структуровано підійти до аналізу факторів середовища
господарювання, які впливають на результат діяльності організації, зокрема в
частині відтворення людського капіталу.
Автори робіт [6¸ 7] розглядали організацію в системі багатовимірного
простору ресурсів і можливостей, що свідчить про широкий маневр у її
поведінці. Однак науковці вважали основною причиною змін в організації
виключно дію зовнішніх факторів. У той же час внутрішнє середовище вони
характеризували через високий ступінь консервативності, який зростає із
збільшенням розміру організації і накопиченого досвіду.
У роботі [8] з тих же позицій вирішено завдання створення
методологічного базису адаптивного управління промисловими корпораціями на
основі розробки моделей їх взаємодії з партнерами, що є одним із аспектів
активної адаптації.
У роботах [9, 10] серед множини питань сучасної теорії організації
відзначається важливість дослідження водночас внутрішніх і зовнішніх факторів
розвитку, які перебувають у постійному русі і водночас є як драйверами змін, так
і причиною проблем у прийнятті управлінських рішень. Така постановка
наукового завдання повинна бути перенесена у дослідження ключових факторів
розвитку підприємства, серед яких – людський капітал.
Отже, ефективне і стійке функціонування системи управління
відтворенням людського капіталу промислових підприємств при наявності
нерозв'язаних наукових і практичних проблем його забезпечення об'єктивно
потребує розробки концептуального підходу до визначення:
– гнучкого (адаптивного) характеру взаємодії її основних елементів між
собою і з зовнішнім середовищем;
– етапів управлінського циклу, їх змістовності тощо.
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Таким чином, визначено, що відсутність наукових досліджень в галузі
адаптивного управління відтворенням людського капіталу посилює глибину
існуючих практичних проблем і унеможливлює формування в країні
інноваційної економіки. Це потребувало формування концептуальної моделі
відповідного управління, обґрунтування якої надано автором дослідження у
роботі [11].
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Науковий керівник: Костакова Л.Д.,
ст. викладач кафедри технологій в ресторанному господарстві,
готельно-ресторанної справи та підприємництва
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання
потребує мобілізації всіх резервів економіки. До числа таких резервів слід
віднести оптимальне забезпечення підприємства матеріально-сировинними
ресурсами. Практика підтверджує, що в процесі виробництва та збереження
сьогодні, як i раніше, мають місце значні втрати сировини та матеріалів, не на
достатньому рівні утилізуються відходи виробництва, що негативно впливає на
собівартість продукції. Разом із цим, з прогресом науки, техніки та розвитком
ринкових відносин, створюються умови і можливості для все більш
раціонального забезпечення ресурсного потенціалу.
Актуальність проблеми забезпеченості матеріальними ресурсами на
сучасному етапі розвитку економіки привертає до себе увагу багатьох вчених і
практиків. Дослідженню проблем ресурсозабезпечення присвячено праці Дж.
Букана, Е.А. Голикова, С.В. Мочерного, Д.К. Євдокима, Г.М. Покаєва,
О.А.Кроллі, С.О.Куліша, О.В. Коростишева, С.В.Макарова, О.Д.Огієнко,
О.Е.Оксанича, П.С.Смоленюка та інших. Нагальними залишаються питання
стосовно їх сутності та методичних підходів до аналізу забезпеченості та
ефективності використання. Слід підкреслити, що полеміка навколо змістового
навантаження категорії «матеріальні ресурси» триває, оскільки і досі є
відсутньою єдність думок до її визначення.
Виробнича діяльність господарюючих суб’єктів постійно провадиться
кругообігом матеріальних ресурсів, що є у їх розпорядженні. Тож, базою у
виробництві усіх видів продукції є сировина та матеріали. Інакше сировину та
матеріали називають предметами праці, що використовуються у процесі
виробництва та переносять свою вартість на готову продукцію, або
використовуються у інших процесах, наприклад обслуговування виробн6ицтва,
управління виробництвом тощо. Результативність виробничого процесу
підприємства завжди є залежною від вчасної та повноцінної забезпеченості його
різноманітними видами матеріалів, сировини, різних видів пального,
напівфабрикатами, малоцінними та швидкозношуваними предметами та іншими
матеріальними ресурсами. До того ж результативність виробничого процесу
підприємства залежить і від ефективного їх використання. Таким чином, вчасне
та в повному обсязі, забезпечення виробництва матеріальними ресурсами, має
велике значення для сталого розвитку підприємства.
У визначенні сутності і змісту матеріальних ресурсів в наукових підходах
немає єдності думок. Протягом тривалого часу дискусійним вважається питання
про те, що саме включати в термін «матеріально-технічні ресурси» — засоби
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праці і предмети праці або тільки предмети праці.
Так, на думку Іванюти С. М., Джаферової С. Е. та Л. Б. Миротіна
«матеріальні ресурси як предмети праці: сировина, основні і допоміжні
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, запасні частини,
тобто виробничі запаси, що призначені для будівництва, реконструкції та
відновлення» [1, 2].
Автор Бєлов М.І., визначаючи суть предметів праці, наголошує, що
«матеріальними ресурсами є сировина, матеріали, напівфабрикати, незакінчена
виробництвом продукція, паливо, різні види енергії тощо» [3].
Окремі науковці поняття прирівнюють матеріальні ресурси до засобів
виробництва. Так Майданов А.Д. зазначає, що «матеріальні ресурси
представляють собою основні та оборотні засоби підприємства, що
використовуються (або можуть бути використані) у процесі виробництва і
виступають матеріальною основою окремого підприємства або окремої галузі»
[4]. До матеріальних ресурсів відноситься техніка, будівлі, споруди разом з
матеріалами необхідними для їх виробничого функціонування (паливо, запасні
частини тощо).
З точки зору значної кількості науковців, «матеріальні ресурси – це
ресурси, що є предметом переробки, а саме, виступають предметами праці» [1,
2, 3, 4].
Матеріальні ресурси – це різноманітні предметні частини виробництва які
використовують в своїй більшості як предмети праці у основних та допоміжних
процесах виробництва: сировина, матеріали, паливно-енергетичні ресурси.
Сировиною може бути продукція промисловості та сільського господарства,
будівництва тощо. Матеріалами вважається продукція відповідної промислової
переробки сировини.
Багато науковців прирівнюють матеріальні ресурси з виробничими
запасами. Таке ж поняття в матеріальні ресурси вкладають економісти-аналітики
[5].
Проте, матеріальні ресурси і виробничі запаси є об’єктами різних процесів,
тому таке твердження є не зовсім точним.
Матеріальні ресурси виступають об’єктом обліку в процесі їх поставки, а
виробничі запаси використовуються у процесі виробництва та іншої операційної
діяльності підприємства.
В П(С)БО 9 «Запаси» зазначається, що до моменту надходження на склад,
сировина, матеріали, куповані напівфабрикати, комплектуючі вироби та інші
матеріали не дозволено називати виробничими запасами, оскільки запаси – це
активи, що утримуються для подальшого продажу, за умов звичайної
господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також в управлінні підприємством [6].
Матеріальні ресурси промислового підприємства включають до свого
складу не тільки засоби і предмети праці, а й малоцінні і швидкозношувані
предмети, сировину, основні та допоміжні матеріали, паливо, напівфабрикати,
комплектуючі вироби, запасні частини для ремонту, але і матеріальні витрати в
незавершеному виробництві та готову продукцію.
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Тож, під матеріальними ресурсами треба розуміти тільки матеріали,
сировину, основні і допоміжні матеріали, напівфабрикати і комплектуючі
вироби, паливо, запасні частини, тару і тарні матеріали та ін.
Забезпечення підприємства матеріальними ресурсами відноситься до
управлінської діяльності і на даний вид діяльності впливає декілька груп
чинників. Це такі, як економічні, організаційні, соціальні техніко-технологічні та
правові фактори.
Таким чином, стабільність забезпеченості господарюючих суб’єктів
матеріальними ресурсами та їх ефективне використання є неодмінною умовою
їх діяльності та розвитку. Серед головних чинників, що впливає на розмір
витратності виробництва та прибутку підприємства, є розмів матеріальних
ресурсів, які трансформуються у собівартість виготовленої продукції.
Під матеріальними ресурсами слід розуміти матеріали, сировину, основні
і допоміжні матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби, різні види
пального, запасні частини, тару і тарні матеріали та інші ресурси, що
забезпечують процеси виробництва продукції своєю фізичною величиною.
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кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницький національний університет
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення фінансової безпеки підприємства є складним процесом, який
включає певний набір елементів, спрямованих на покращення роботи
підприємства та досягнення головної цілі. Забезпечення фінансової безпеки
підприємства базується на механізмі забезпечення фінансової безпеки
підприємства, який є системою організаційних заходів впливу, спрямованих на
своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз
фінансовій безпеці підприємства. Механізм забезпечення фінансової безпеки
підприємства включає певний набір структурних елементів, спрямованих на
досягнення основної мети діяльності підприємства.
Основними складовими елементами механізму забезпечення фінансової
безпеки підприємства є: організаційна структура; принципи та функції
управління; методи та інструменти.
Організаційна структура становить внутрішньосистемний порядок, форму
організаційних відносин і елементів. Вона створюється суб’єктом управління
для оптимізації зв’язків та відносин. Організаційна структура завжди
формальна і закріплена правовими нормами. Організаційна структура
управління залежить найперше від виробничої структури, котра, у свою чергу,
зумовлена
спеціалізацією
та масштабами виробництва, рівнем
використовуваної техніки і технології, формами організації праці й ступенем
розвитку комерційних відносин[1, с. 40-42].
Принцип забезпечення фінансової безпеки – це керівне правило, вихідне
положення, якого необхідно дотримуватися у процесі підтримання фінансової
безпеки в належному стані. Основними принципами механізму управління в
рамках концепції безпечного функціонування підприємства є[2]:
‒ законність ‒ передбачає дотримання основ чинного законодавства під час
забезпечення фінансової безпеки підприємства;
‒ комплексність ‒ передбачає створення цілісної системи фінансової
безпеки, направленої на забезпечення захисту інтересів підприємства від різного
роду небезпек під час реалізації його фінансово-економічної стратегії;
‒ безперервність ‒ полягає в постійному, безперервному процесі
управління фінансовою безпекою підприємства;
‒ системність побудови ‒ усі елементи системи управління фінансовою
безпекою підприємства повинні бути взаємопов’язані та взаємоузгоджені між
собою;
‒ спрямованість на стратегічні цілі фінансового розвитку підприємства ‒
усі прийняті управлінські рішення не повинні суперечити загальній стратегії
економічного розвитку підприємства;
‒ своєчасність та адекватність ‒ передбачає побудову такої системи
фінансової безпеки, яка б могла на ранніх стадіях виявляти різноманітні загрози
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та вживати заходів із попередження їх негативного впливу на діяльність
підприємства;
‒ оперативність і динамічність управління ‒ система управління
фінансовою безпекою повинна забезпечувати швидку реакцію підприємства на
появу реальних і потенційних загроз та своєчасне прийняття відповідних
управлінських рішень;
‒ плановість ‒ передбачає організацію діяльності, спрямованої на
забезпечення фінансової безпеки підприємства на основі комплексних програм і
планів;
‒ об’єктивність ‒ управлінські рішення повинні розроблятися з
урахуванням об’єктивних економічних законів, на основі глибокого аналізу
ситуації з застосуванням наукових методів пізнання;
‒ варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень ‒
розробка декількох альтернативних варіантів управлінських рішень у сфері
фінансовою безпеки на основі визначених критеріїв;
‒ неперервність моніторингу зовнішнього середовища підприємства ‒
передбачає здійснення постійного контролю для своєчасного виявлення та
ідентифікації загроз фінансовим інтересам підприємства;
‒ гнучкість (адаптивність) управління ‒ система управління фінансовою
безпекою підприємства повинна адаптуватися та коригуватися відповідно до
змін факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
‒ ефективність прийняття управлінських рішень ‒ витрати на заходи з
ліквідації, нейтралізації чи мінімізації загроз фінансовим інтересам підприємства
повинні бути меншими, ніж можливі збитки від їх реалізації.
Принципи управління є базою здійснення функцій управління, які в
загальному
вигляді
групуються з урахуванням ієрархічної організації
підприємства та міри його специфічності. Функції механізму забезпечення
фінансової безпеки підприємства поділяються на загальні та специфічні функції.
Загальні функції – забезпечують змістовну визначеність основної діяльності
підприємства. Специфічні функції закріплюють окремі види робіт за
виконавцями і впорядковують таким чином процесу управління, забезпечуючи
специфіку діяльності підприємства.
Метод механізму
забезпечення
фінансової безпеки – це спосіб
забезпечення або реалізації фінансової безпеки. Серед основних методів
механізму можна виділити такі:
‒ аналітична обробка інформації про досвід щодо забезпечення
фінансової безпеки інших підприємств і аналіз конкурентних переваг;
‒ збирання, накопичення, аналітична обробка інформації, що
характеризує стан підприємства (аналіз фінансової звітності підприємства;
аналіз асортименту продукції, що випускається або реалізується; аналіз рівня і
якості менеджменту підприємства; аналіз кваліфікації та інтелектуального
потенціалу підприємства; аналіз поставок і клієнтури підприємства; аналіз ринку
цінних паперів підприємства;
‒ стратегічне планування забезпечення фінансової безпеки;
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‒ постійний моніторинг і аналіз умов, чинників, загроз та індикаторів
фінансової безпеки;
‒ прогнозування умов, чинників, загроз та індикаторів фінансової
безпеки;
‒ розробка та здійснення заходів щодо підтримання фінансової безпеки
на належному рівні.
У якості конкретних інструментів забезпечення фінансової безпеки
підприємства можуть використовувати: SWOT-аналіз; PEST-аналіз; метод
розробки сценаріїв розвитку подій; бенчмаркінг.
Структуру механізму управління фінансовою безпекою слід розробляти з
урахуванням розмірів, масштабу та видів діяльності підприємства, фінансових
можливостей, його домінанти на конкурентному ринку. Розглянуті підходи до
визначення елементів механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства
дають можливість розкрити процес і конкретні завдання формування цього
механізму. Певні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки на
багатьох підприємствах вже сформовані й функціонують, згідно специфіки та
напрямів їх діяльності.
Таким чином, завдання формування механізму забезпечення фінансової
безпеки підприємства полягає у визначенні фінансових інтересів, у вигляді місії
та фінансових цілей підприємства, доповнення функцій і завдань, реалізація яких
буде спрямована на забезпечення фінансової безпеки на основі аналізу сильних
та слабких сторін, а також принципів забезпечення фінансової безпеки та
розробки сценаріїв розвитку подій, визначення критеріїв оцінки рівня фінансової
безпеки, підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення.
Література:
1. Забезпечення
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ст. викладач
кафедри технологій в ресторанному господарстві,
готельно-ресторанної справи та підприємництва
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЖИВАННЯ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Термін «потенціал» (від лат. «potentia» – сила) використовується для
характеристики потужності, можливостей окремої особи, суспільства, держави,
засобів, запасів і джерел, які можуть бути використані для вирішення певного
завдання або досягнення цілі [1, с. 77].
Актуальність проблеми щодо вибірки показників для оцінювання
потенціалу вітчизняних промислових підприємств зумовлена існуванням
значної частки збиткових суб’єктів господарювання у країні, відсутністю
надійних систем своєчасного моніторингу стану потенціалу виживання для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію
економічних, фінансових, соціально-демографічних та інших видів ризиків.
Питаннями щодо оцінки потенціалу підприємств займалися такі науковці,
як Барило В.С., Блонська В.І. та Нагірна С.Я., Богун В.Л., Булович Т.В.,
Ващенко Н.В.
та
Ставрулова Л.В.,
Ганієва А.Р.,
Георгієва В.А.,
Краснокутська Н.С., Кунцевич В.О., Лапін Є.В., Салига С.Я. Федонін О.С. та ін.
Проведений аналіз показує, що при оцінці потенціалу підприємства обмежена
кількість науковців враховує галузеві особливості. Проте, підхід, який враховує
при оцінці потенціалу підприємства галузеві особливості його діяльності та
специфічні умови національної економіки, виправданий.
Основною передумовою ефективного стратегічного управління гірничозбагачувальних підприємств, у сучасних умовах, є відповідна оцінка їх
потенційних можливостей. Має бути розроблена методика оцінки потенціалу
виживання, яка б давала найбільш повну картину його рівня, узагальнювала його
стан та надавала б можливість формувати найприйнятнішу стратегію розвитку
підприємства.
Потенціал виживання – це ресурсні та компетенційні можливості
соціально-економічної системи щодо протистояння кризовим процесам шляхом
відповідного якісно нового реагування системи для відновлення її рівноваги,
самозбереження та розвитку.
На основі проведених досліджень, та критичного аналізу різних підходів
до оцінки потенціалу підприємства, розглянемо доповнену систему показників,
вибір яких здійснювався з урахуванням повноти наявної інформації,
взаємозв’язку між показниками, галузевих особливостей, завданнями
дослідження та інших обставин (табл. 1).

Таблиця 1 - Система показників для оцінки потенціалу виживання
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Вид потенціалу

Маркетинговий

Виробничий

Кадровий

Фінансовий

Оціночні показники
- вміст заліза у концентраті;
- вміст вологи у концентраті;
- вміст заліза у обкотишах;
- основність обкотишів;
- частка реалізованої продукції у складі товарної;
- частка ринку;
- частка продукції, що експортується;
- рентабельність продажів за операційним прибутком
- запаси руди;
- частка товарної продукції у ВВП;
- коефіцієнт використання проектної потужності;
- зона безпеки;
- витрати на 1 гривню товарної продукції;
- частка постійних витрат у собівартості;
- коефіцієнт майна виробничого призначення;
- коефіцієнт приросту основних засобів (ОЗ);
- коефіцієнт модернізації;
- коефіцієнт іммобілізації;
- частка ОЗ виробничого призначення у загальній їх вартості;
- фондовіддача ОЗ виробничого призначення;
- фондорентабельність;
- енергоємність виробництва;
- коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів
- частка працівників з вищою освітою у загальній чисельності персоналу;
- частка працівників віком до 30-ти років у загальній чисельності
персоналу;
- коефіцієнт плинності кадрів;
- коефіцієнт заміщення звільнених працівників;
- коефіцієнт випередження (по концентрату);
- відсоток використання корисного робочого часу;
- рентабельність персоналу;
- питома вага ПВП у загальній чисельності персоналу;
- продуктивність праці ПВП (по концентрату);
- фондоозброєність ПВП;
- віддача адміністративних витрат
- коефіцієнт поточної ліквідності;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт втрати платоспроможності;
- коефіцієнт Бівера;
- коефіцієнт платоспроможності;
- коефіцієнт стійкості (фінансової стабільності);
- коефіцієнт маневреності власного (робочого) капіталу;
- коефіцієнт оборотності активів;
- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;
- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;
- коефіцієнт стійкості економічного зростання;
- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами;
- коефіцієнт сумнівності;
- коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості, %;
- рентабельність оборотних активів, %;
- рентабельність власного капіталу, %.

Маркетинговий потенціал характеризує позиції підприємства на ринку,
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його конкурентоспроможність, яка досягається за рахунок інноваційного
розвитку, тобто у його складі присутні елементи інноваційного.
Оскільки гірничо-збагачувальні підприємства є капіталодомінантними, що
виявляється у високій фондомісткості продукції, то для них велике значення має
проблема ефективності використання існуючих засобів праці. Тому основну
увагу при аналізі потенціалу виживання ГЗК слід звертати на виробничий
потенціал.
Кадровий потенціал є рушійною силою розвитку сучасного підприємства,
оскільки працівники з’єднують засоби і предмети праці, впливають на прийняття
рішень, приймають рішення, розробляють стратегії тощо. Фінансовий потенціал,
на думку багатьох економістів, є ідентифікатором його кризового стану. Тому
серед показників оцінки фінансового потенціалу чимало коефіцієнтів аналізу
загрози неплатоспроможності та схильності підприємства до банкрутства.
Доцільним є розгляд фінансового потенціалу через призму інвестиційного.
Отже, на основі аналізу наукових підходів було розроблено власне
визначення поняття «потенціал виживання». У структурі потенціалу
підприємства для подальшого аналізу потенціалу виживання, необхідно звертати
увагу на маркетинговий, виробничий, кадровий та фінансовий потенціали.
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готельно-ресторанної справи та підприємництва
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Роздрібна торгівля є надзвичайно чутливою і мінливою до
макроекономічних змін сферою діяльності у сучасних ринкових умовах для
прибуткової діяльності. Роздрібні торговельні підприємства змушені приймати
маркетингові рішення, які б відрізняли їх від підприємств-конкурентів,
впроваджувати маркетингові технології, які були б адаптовані до їхніх
можливостей та специфіки діяльності.
Аналізуючи теперішній стан ринку роздрібної торгівлі на успішність
роздрібного торговельного підприємства значною мірою впливає багато
факторів, наприклад: оптимально сформовані маркетингові технології, що
відповідатимуть ситуації на певному ринку, аналізу діяльності конкурентів,
сильним і слабким сторонам підприємства тощо.
«Формування маркетингових технологій підприємств роздрібної торгівлі –
це процес обґрунтування і вибору деяких інструментів, методів та послідовності
їхнього застосування, необхідних для виконання завдань і досягнення цілей» [4].
Формування маркетингових технологій має ґрунтуватися на таких
принципах як відповідність наявним ресурсам підприємства, неперервність
намічених цілей, результативність відповідних маркетингових технологій.
«Процес формування маркетингових технологій підприємств роздрібної
торгівлі варто розглядати у трьох стадіях: планування, адаптація і формування
системи контролю. Перша стадія – планування – включає три етапи: вирішення
цілей та завдань, які необхідно сформувати; вибір маркетингових технологій
здатних забезпечити досягнення цих цілей; пошук та аналіз інформації щодо
обраних технологій та можливості їхньої адаптації» [4].
Адаптація передбачає вибір маркетингових технологій, що дозволять
виконати поставлені завдання та досягти цілей. Підбір необхідних
маркетингових технологій здійснюється з урахуванням цілей та завданнь
підприємства на ринку. Вибір маркетингових технологій та їх формування
роздрібними торговельними підприємствами залежить від багатьох факторів.
«Формування систем контролю, тобто третя стадія передбачає аналіз
загальної інформації щодо обраної маркетингової технології, її роботи та
функціонування тощо. Інформація має бути зібрана за такими напрямками: ціль
використання технології (у практиці конкурентів та в інших галузях); методи та
інструменти, що використовуються при впровадженні маркетингової технології;
основні етапи впровадження маркетингової технології» [4].
Формування маркетингових технологій має здійснюватись з врахування
інтересів споживачів (покупців).
Потенціал підприємства (фінансовий, технічний або кадровий)впливає на
прийняття та впровадження маркетингової технології.
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Постійний моніторинг ефективності маркетингових технологій є
необхідною умовою для використання цих технологій. Тому необхідним є
формування системи контролю результативності, що включатиме систему
показників за яким можна оцінювати ефективність обраної маркетингової
технології.
Результативність маркетингових технологій залежить не тільки від
вдалого їх підбору, а й від пристосування до певних умов, що склалися на ринку
і можливостей підприємства. Дослідження специфіки умов застосування
маркетингових технологій має бути основою для підбору складових обраних
технологій. Це має забезпечити максимальний економічний результат.
Спираючись на
те, що роздрібні торговельні підприємства постійно
перебувають у сфері складних та важких відносин, обумовлених впливом
значної кількості зовнішніх та внутрішніх чинників, життєво необхідним для них
є застосування ситуаційного підходу до управління маркетинговими
технологіями, що дозволяє приймати рішення на основі аналізу поточної
ринкової ситуації та підбирати елементи й інструменти маркетингу, що
найкраще відповідають потребам конкретного моменту.
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Лохман Н.В.,
д.е.н., доцент, зав. кафедри економіки та бізнесу,
ДонНУЕТ імені Михайла ТУган-Барановського
МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ
«ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛУ»
В сучасних умовах розвитку економічних систем заслуговує на увагу
інноваційний потенціал цих систем, який розглядається як «агрегована
сукупність наявних інноваційних ресурсів, які перебувають у системній єдності,
що зумовлені можливостями системи щодо мобілізації на визначеному часовому
проміжку інноваційних ресурсів для реалізації стратегічних та тактичних цілей
стимулювання економічного зростання, а також здатністю економічної системи
до сприйняття інновацій та адекватного реагування на них» [1].
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Морфологічний аналіз в науковій літературі передбачає класифікацію
об’єкту дослідження, виявлення його параметрів та властивостей з метою
оцінювання його розвитку в цілому.
Тому аналіз категорії «інноваційний потенціал персоналу» проведено
шляхом визначення окремих підходів до його розуміння та виявлення
різноманітних ознак (таблиця 1).
Таблиця 1 - Позиції авторів щодо характеристики категорії «інноваційний
потенціал персоналу»
Підхід до
розуміння
інноваційного
потенціалу
персоналу
Інтерфейсний

Процесний

Інтегральний

Характеристика інноваційного потенціалу персоналу

Інноваційний потенціал персоналу підприємства розглядається
як можливість працівників до сприйняття нової інформації,
прагнення удосконалювати загальні та професійні знання,
здатність генерувати нові конкурентоспроможні ідеї, знаходити
рішення в нестандартних ситуаціях, розробка підходів і методів
вирішення нових і традиційних завдань, використання знань для
реалізації ідей і нововведень [2, с. 362]
Інноваційний потенціал персоналу - ключова позиція, пов'язана
зі здатністю і можливістю працівників не тільки виробляти, а й
ефективно реалізовувати і свої, і сторонні нові ідеї та проекти
[3]
Інноваційний потенціал персоналу пов'язаний зі здатністю
працівників виробляти і ефективно реалізовувати як свої, так і
сторонні нові ідеї та проекти [4]
Кадровий інноваційний потенціал - це міра здатності і
готовності персоналу та керівництва організації здійснювати
інноваційну діяльність в рамках даної організації; поняття
кадрового інноваційного потенціалу включає в себе
організаційно-управлінський,
кадровий
і
культурний
потенціали компанії [5]

Ознака
інноваційного
потенціалу
персоналу
можливість;
інновація;
здатність

здатність;
можливість;
ідеї
здатність; ідея;
проект
здатність;
готовність;
потенціали

Кипервар Е. А., Трункина Л. В. розглядають інноваційний потенціал
персоналу підприємства як «можливість працівників до сприйняття нової
інформації, прагнення удосконалювати загальні та професійні знання, здатність
генерувати нові конкурентоспроможні ідеї, знаходити рішення в нестандартних
ситуаціях, розробка підходів і методів вирішення нових і традиційних завдань,
використання знань для реалізації ідей і нововведень» [2, с.362] (інтерфейсний
підхід).
Маричева К.В. [3] та Мукашева С. [4] трактують це поняття як «ключову
позицію, пов'язану зі здатністю і можливістю працівників не тільки виробляти, а
й ефективно реалізовувати і свої, і сторонні нові ідеї та проекти (процесний
підхід)».
Макаренко М.В. [5] зупиняється на понятті кадрового інноваційного
потенціалу, згідно якого: «це міра здатності і готовності персоналу та
керівництва організації здійснювати інноваційну діяльність в рамках даної
організації; поняття кадрового інноваційного потенціалу включає в себе
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організаційно-управлінський, кадровий і культурний потенціали компанії»
(інтегральний підхід).
Таким чином, запропоновані визначення категорії «інноваційний
потенціал персоналу» вказують на здатність і готовність персоналу підприємства
до інноваційної діяльності.
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Миськовець Н.П.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту
ПВНЗ Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИБНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Сучасні економічні умови господарювання, що характеризуються
швидкістю зміни чинників зовнішнього середовища, посиленням інтеграційних
процесів і конкуренції між учасниками ринку, вимагають від підприємств
реального пошуку нових перспективних напрямів розвитку. На сьогодні в
Україні відсутня чітка пріоритетність у веденні підприємницької діяльності,
особливо у тих підприємств, які в процесі своєї діяльності залучають природні
ресурси, зокрема рибні підприємства.
Економічний механізм забезпечує формування і визначення сприятливих
економічних, організаційних, правових та інших умов розвитку економічного
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потенціалу й підвищення ефективності його використання, а також надання
державної цінової, фінансової та інших видів допомоги підприємствам [1].
Під економічним механізмом в рибництві та рибальстві слід розуміти
сукупність конкретних форм зв’язків, а також систему правових, організаційноуправлінських і фінансово-економічних важелів. Для стимулювання розвитку
рибного господарства та налагодженої роботи підприємств з боку держави
необхідно врегулювати нормативно-законодавчу базу та питання податкової та
кредитної політики щодо рибогосподарських підприємств, які мають свої
особливості в господарській діяльності відмінні від сільськогосподарських
підприємств.
Завданням підприємців та державного сектору є виведення показників
діяльності господарювання підприємств рибництва та рибальства на рівень коли
б вони мали прибутки, працівники гідну зарплату, умови праці та відпочинку, а
населення свіжу та доступну рибу та рибну продукцію, а це все потребує
кваліфіковане застосування економічних механізмів [1].
Великі надії підприємці рибної галузі покладають на реалізацію стратегії
розвитку галузі рибного господарства на період до 2023 року, яка б суттєво
вплинула б на вирішення проблемних моментів галузі, яка в правовому полі
суттєво вплине на налагодження механізмів в рибній галузі та на підприємствах
зокрема.
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНОГО
ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
Прибутковість туристичного підприємства є узагальнюючим показником
ефективності бізнес-процесів, який генерується під впливом великої кількості
зовнішніх та внутрішніх чинників. Збільшення прибутку та рентабельність є
визначальною умовою подальшого розвитку не лише окремого туристичного
підприємства або всієї галузі, але й вітчизняної національної економіки, бо
прибуток виступає джерелом формування дохідної частини державного та
місцевих бюджетів. Тому особливої актуальності набувають питання, пов’язані
з оптимізацією прибутковості туристичних підприємств з позицій
удосконалення управління бізнес-процесами.
Дослідження науково-практичної літератури показало, що незважаючи на
численні можливі типи бізнес-процесів та розбіжності організаційних та
технологічних структур, усі бізнес-процеси в туристичного підприємства можна
поділити на чотири типи: основні, допоміжні, процеси управління та розвитку.
Проведений аналіз результативності діяльності туристичних підприємств
України за 2011-2018 рр. свідчить про зниження прибутковості та
рентабельності. Найбільш ефективне управління бізнес-процесами в
туристичних операторів з найвищими показниками результативності. Для
туристичних агентів ефективність бізнес-процесів є невисокою, що виражається
в скорочення отриманого прибутку та збитковості діяльності в 2017-2018 рр. За
суб’єктами що займалися екскурсійною діяльністю, результативність управління
бізнес-процесами хоча й не була стабільною, проте на кінець аналізованого
періоду значно поліпшилася.
Однак зниження рівня рентабельності туристичних підприємств
призводить до сповільнення темпів розвитку ринку туристичних послуг і може
негативно вплинути на потенційні можливості сфери туризму як сектора,
привабливого для підприємницької діяльності та необхідного для створення
нормальних умов життєдіяльності населення та середовища функціонування
інших секторів економіки.
Зважаючи на стратегічну важливість прибуткової діяльності туристичних
підприємств для розвитку вітчизняної національної економіки, нами були
сформовані основні стратегічні напрямки удосконалення бізнес-процесів
туристичного підприємства з метою зростання прибутковості:
1. основні бізнес-процеси:
формування туристичного продукту: зростання обсягів надання
туристичних послуг шляхом розширення асортименту і кількості туристичної
продукції, створення принципово нових видів турпродукту, розвиток
нетрадиційних форм та видів туризму, підвищення якості туристичних послуг
відповідно до запитів сучасного ринку, оптимізація ціноутворення на туристичні
послуги;
збут туристичного продукту: залучення до обслуговування нових груп
туристів, підвищення культури обслуговування, впровадження інноваційних
високотехнологічних методик обслуговування туристів;
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2. допоміжні бізнес-процеси:
інформаційно-комунікативне забезпечення: збільшення інформаційнорекламної діяльності та здійснення інших заходів щодо просування туристичних
послуг та популяризації вітчизняних турпослуг, використання інформаційних
технологій для просування турпродукту, покращення взаємодії з існуючими
музеями, заповідниками, екскурсійними бюро;
фінансово-економічне
забезпечення:
залучення
інвестицій
та
використання нетрадиційних форм фінансування, джерел забезпечення
матеріально-технічними ресурсами, раціональне та економне використання
матеріально-технічних ресурсів;
кадрове забезпечення: впровадження системи більш високих вимог до
відбору персоналу під час прийому на роботу, підвищення загальної та
спеціальної кваліфікації вже працюючого персоналу;
3. процеси управління та розвитку
стратегічне управління: удосконалення процесів управління, організації,
мотивації, контролю всіх бізнес-процесів; реінжиніринг та автоматизація бізнеспроцесів;
управління інфраструктурою: розвиток матеріально-технічної бази
туристичної інфраструктури; участь підприємств в удосконаленні благоустрою
туристичних та культурних центрах, придорожнього сервісу;
управління фінансами та матеріальними ресурсами: орієнтація
туристичних суб’єктів на виробництво та реалізацію лише тих видів
туристичних послуг, на які існує попит та які можуть приносити прибуток;
оптимізація доходів, витрат та прибутку суб’єктів туристичної діяльності;
стимулювання розвитку раціональних методів використання ресурсів;
управління персоналом: забезпечення навчання, перепідготовки і
стажування фахівців відповідно до міжнародних стандартів, запровадження
заходів з наукової організації праці, ефективна кадрова політика, підвищення
лояльності та стабільності персоналу;
управління відносинами з зовнішнім середовищем: розвиток прогресивних
форм організації суб’єктів (кооперація, франчайзинг, лізинг, оренда);
партнерство та кооперація з органами держаної та місцевої влади; активна участь
в державних та регіональних програмах щодо підтримки малого та середнього
підприємництва в сфері туризму;
управління маркетингом: удосконалення управління комплексом
маркетинг-мікс.
Пропоновані до використання напрями удосконалення бізнес-процесів
для суб’єктів туристичної діяльності спрямовані на забезпечення сталих темпів
зростання прибутковості вітчизняної індустрії туризму.
Околович В.С., Папіян К.Р.,
студентки
ДонНУЕТімені Михайла Туган-Барановського
МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ НА КАРАНТИНІ
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Через сучасні обставини та карантин приблизно п'ята частина малих та
середніх підприємств в Україні закрита чи знаходиться на тонкій межі закриття.
Багато компаній опинилися під загрозою та переживають кризу. Що важливо,
великі корпорації у світі не відчують на собі такого впливу та тиску труднощів,
порівняно з малим та середнім бізнесом. Проте, в умовах карантину та
фінансової кризи дуже важливою є підтримка малого бізнесу, успіх якого є
ознакою прогресивної економіки країни. Тож це питання зараз є актуальним.
Європейська асоціація бізнесу (ЄБА) провела опитування, яке показало,
що 18% респондентів вже думають про закриття власного бізнесу, а 78%
повідомляють про втрати до 75% доходів. За даними ЄБА, лише 4% можуть
похвалитися збільшенням доходу своєї компанії [1].
Малий бізнес створює велику кількість робочих місць, але через
уповільнення ділової активності деяким підприємцям доведеться змінити
зарплату персоналу та його кількість. 41% респондентів вже думають про те, щоб
переглянути зарплату, 33% ще не визначилися, а 26% власників бізнесу
збережуть виплати в теперішньому вигляді (опитування проводилось з 24 по 30
березня). В опитуванні взяли участь 1811 підприємців – представників малого та
середнього бізнесу [2].
Невідомо, коли темпи зараження знизиться, тому уряди всього світу навіть
не можуть оцінити кількість грошей, необхідну для боротьби з уже зростаючим
рівнем безробіття та відновлення малого та середнього бізнесу.Таким чином,
Україна стикається з неймовірно складною та новою кризою, вийти з якої для неї
буде значно важче, ніж країнам Євросоюзу.
Так, блокування або повне призупинення економіки загрожує країні
запобіганням для поповнення державою запасів (на допомогу по безробіттю або
підтримці системи охорони здоров’я). «Коли 3% економіки призупиняється,
держава може мати можливості для компенсації. Але коли зупиниться 90%
економіки, такої можливості для держави не буде», – Дмитро Олійник, голова
Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) [3].
Компанії вже перебувають під впливом регламенту та встигли відчути на
собі їх наслідки. Більшість компаній перевели свої офісних та адміністративних
працівників на домашній режим роботи. Незрозуміло, як довго триватиме цей
«удар» і наскільки та на який термін фатальним він стане для бізнесу. Навіть
більш насильницькі та емоційні дії влади можуть зробити українців більш
вразливими до економічної кризи та економічного голоду, ніж сама хвороба.
Підтримка бізнесу повинна бути розроблена так, щоб допомогти підприємствам
зберегти робочі місця та виплатити заробітну плату, щоб швидше вийти з
кризової ситуації.
Прогнози експертів невтішні, але є і деякі позитивні фактори. Наприклад,
певні послуги, діяльність котрих вже обмежила влада, вносять не значний внесок
у економіку, тоді як фермерство, інформаційні технології та металургія
приносять експорту найбільшу виручку.
Якщо уряд почне обмежувати все та торкнеться всіх цих секторів, це
призведе до величезних економічних проблем, які коштуватимуть країні
набагато дорожче, ніж шкода від коронавірусу. Карантин, звичайно, потрібен –
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він стримує поширення хвороби. Але якщо цей захід поширюється на абсолютно
всі сфери, це точно призведе до збільшення безробіття і, як наслідок,
підвищення рівня злочинності та насильства.
Основними проблемами, а також розповсюдженням COVID-19, бізнес
вважає [4]:
1.
кризу на міжнародних фінансових ринках;
2.
відсутність співпраці з МВФ і загрозу дефолту.
У той час як більша половина компаній планують зберегти чисельність
персоналу та наймати новий (навіть за сучасних умов), майже четверть компаній
планують скорочення.
Який мінімум можна зробити, щоб захистити власний бізнес від невтішних
наслідків даного становища? Звичайно, перш за все, усунути всі слабкі сторони.
Також не зайвим буде по-новому поглянути на асортимент пропонованих товарів
та послуг. Опитування уподобань споживачів та їх платоспроможності повинні
проводитися регулярно, незалежно від стану економіки в країні. А в кризові
періоди будь-які зміни в поведінці споживачів потрібно негайно брати до уваги.
Споживачі можуть більше не мати змоги купувати пропоновані товари чи
послуги за тією ж ціною, як раз вчасно переглянути асортимент та включити
туди недорогі товари чи спеціальні пропозиції.
Тож, звичайно, криза – це не час ставити перед собою масштабні цілі та
мріяти завоювати світовий ринок. Перш за все, потрібно уважно проаналізувати
поточну ситуацію та дослідити прогнози подальших зрушень в економіці. Будьякі експерименти тимчасово відкласти та зосередити всі зусилля на тому, як
зменшити витрати. І, мабуть, найголовніше – не панікувати, а діяти раціонально
та рішуче.
Література:
1. Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин – опитування
ЕВА
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://eba.com.ua/kozhen-p-yatyj-malyj-biznes-mozhe-zakrytysya-cherez-karantynopytuvannya-eva/.
2. В Україні третина малого та мікробізнесу збирається скоротити кількість
співробітників — опитування EBA [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу:
https://nv.ua/ukr/biz/markets/cherez-karantin-tretina-malogo-biznesuplanuye-skorochennya-spivrobitnikiv-opituvannya-novini-ukrajini-50080567.html.
3. Федерація роботодавців України [Електронний ресурс] – Режим доступу
до
ресурсу:
https://sqal.facebook.com/pg/UkrainianEmployers/posts/?ref=page_internal.
4. Результати другого опитування щодо впливу COVID-19 на бізнес в
Україні
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Pressrelease/Ukraine_Covid-19_Business_Impact_pt2_UA_final.pdf.
5. Малий бізнес [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D
0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.
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студентка
Науковий керівник Коровіна О.В.,
к.е.н., доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві,
готельно-ресторанної справи та підприємництва
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
З постійним розвитком економічних процесів у світі перед управлінням
гостро стоїть завдання – розробка організаційно-економічного механізму щодо
управління господарською діяльністю фірми, що зміг би укріпити та зміцнити
стійку позицію підприємства на ринку серед конкурентів, швидко та адекватно
реагувати на зміни зовнішнього середовища та задовольняти потреби
споживачів у будь-яких конкурентних та економічних умовах.
В ринкових умовах, на сьогодні, однією з найгостріших проблем щодо
ефективного економічного функціонування підприємств виступає саме
недобросовісна конкуренція серед фірм у однаковій сфері діяльності.
«Водночас, багато питань розробки організаційно-економічного механізму
управління конкурентоспроможністю залишаються невирішеними, що
зумовлює
необхідність
пошуку
сучасних
шляхів
забезпечення
конкурентоспроможності з урахуванням особливостей підприємств».
«Організаційно-економічний
механізм
управління
промисловим
підприємством – це сукупність організаційних і економічних важелів (кожному
з яких властиві власні форми управлінського впливу), що чинять вплив на
економічні і організаційні параметри системи управління підприємством, що
сприяє формуванню та посиленню організаційно-економічного потенціалу,
отриманню конкурентних переваг та ефективності діяльності підприємства в
цілому» [1].
Таким чином, слід зазначити, що механізм управління складається з таких
компонентів:
задачі управління та їх принципи,
методи, інструменти та форми управління,
організаційну структуру управління підприємством та його
працівники
інформацію та способи її обробки.
«У структурі організаційно-економічного механізму також визначають три
головні системи:
1.
Система забезпечення.
2.
Функціональна система.
3.
Цільова система» [2].
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Організаційно-економічний
механізм
управління
конкурентоспроможністю підприємства тісно пов’язаний з розробкою та
впровадженням ефективних підсистем управління.
«До таких відносять:
1. Управління маркетинговою діяльністю. Це одна із головних складових,
котрій необхідно приділити особливу увагу. Потрібно вивчення ринку
функціонування підприємства, дослідження перспективних напрямків ведення
збутової діяльності дослідження питання щодо рівня конкурентоспроможності
товару або послуги що виготовляється/надається фірмою.
2. Управління якістю. Важлива складова, що потребує уваги у вигляді
якості товарів і послуг. Саме підвищення якості продукції може забезпечити
фірмі значне підвищення конкурентних переваг та завоювання нових сегментів
ринку.
3. Управління виробничою діяльністю. Одна з найважливіших підсистем,
під час створення якої в першу чергу потрібно звернути увагу саме на технічних
рівень виробництва, що визначається станом техніки та технологій.
4. Управління фінансовою діяльністю. Такий процес, безпосередньо,
відображає вміння вірного розподілення результатів діяльності, оптимізацію
грошових потоків фірми, що для підприємства виконує укріплення фінансової
стійкості.
5. Управління персоналом. Саме від цієї системи напряму залежить рівень
продуктивності праці та якість виконаних робіт, і як результат ефективність
роботи підприємства» [4].
Вищезазначені ефективні підсистеми управління є надзвичайно
важливими для будь-якого підприємства, адже завдяки їх впровадженню, фірма
зможе вести ефективну господарську діяльність. Для практичної реалізації таких
підсистем потрібне відповідне технологічне і кадрове забезпечення, створення
автоматизованих систем, відповідних служб, робочих місць. Тобто,
підприємству необхідно перейти на нові комп’ютерні технології, що можуть
надати змогу об’єднати в єдине інформаційне поле основні технічні та
економічні служби фірми, що у майбутньому під’єднавши їх у мережу інших
підрозділів, тобто створення такої інформаційної моделі підприємства, яка
комплексно відображала б усі господарські операції, а також різні економічні та
механічні зв’язки.
Отже, конкурентоспроможність підприємства є однією з найголовніших
причин того, що фірма веде економічно-господарську діяльність. Тому, можна
сказати, що конкурентоспроможність є складовою організаційно-економічного
механізму. Також, слід зазначити, що підприємство, яке впровадить у свою
діяльність усі підсистеми організаційно-економічного механізму, у
найближчому майбутньому матиме лідируюче місце на ринку серед своїх
конкурентів, адже воно матиме переваги як з боку якості власних товарів та
послуг, так і з боку фінансової стійкості.
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ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
МАУ – УКРАЇНСЬКИЙ МОНОПОЛІСТ НА РИНКУ АВІАПОСЛУГ
Монополія – це такий тип економічних відносин, що дає можливість
одному з учасників цих відносин диктувати свої вимоги на ринку певного товару.
На українському ринку функціонують багато монопольних фірм і це
шкодить стану економіки. Тому впровадження результативної антимонопольної
стратегії є одним з головних завдань для України.
Метою даної статті є ознайомлення з діяльністю міжнародної авіакомпанії
України та перспективами її розвитку.
Авіакомпанія МАУ була заснована у 1992 році. Упродовж 15 років
діяльності компанії МАУ удалося приєднати нових стратегічних і фінансових
акціонерів. Частка ринку МАУ в 2010-2011 роках дорівнювала близько 28%, але
в 2013 році, коли конкурент компанії "Аеросвіт" став банкрутом, то частка
зросла до 54%. У подальші роки частка авіаперевізника зростала. Так, у 2014 році
частка МАУ досягнула 56,9%, в 2015 році - 76%, а в 2016 році - близько 73%.
Модель організації дала право МАУ використати найсильніші сторони усіх
інвесторів: запозичити міжнародну практику в галузі пасажирських перевезень
та упровадити найкраще в галузях керування бізнесом, технічного сервісу.
Також з метою забезпечення доступності послуг компанії, управління
МАУ дійшло рішення про системне пониження цін шляхом викреслювання з
ціни квитка вартості додаткових сервісів. Цей крок дав право МАУ
запропонувати пасажирам низькі ціни і стати першим в світі мережевим
низькотарифним авіаперевізником.
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Міжнародні авіалінії України поєднують Україну з 38-ма державами
Європи, Азії, Америки, Африки і Близького Сходу. МАУ реалізує 1100
інтернаціональних і рейсів по Україні кожного тижня, має авіакомпанійпартнерів в більше 3000 міст світу.
Для людей, які часто літають існує спеціальна програма, яка має назву
«Панорама Клуб». Існує три рівні «Панорама Клуб»:
1)
тимчасовий (до 3000 миль, та спеціальна пластикова карта не
передбачена);
2)
класичний (від 3000 миль або 3 польотних сегментів, передбачена
пластикова карта «Панорама Клуб»);
3)
преміум (від 20 000 статусних миль або 20 польотних сегментів
протягом року, передбачена пластикова картка).
Ця програма працює таким чином: милі накопичуються за перельоти
рейсами МАУ або його партнерів, проживання в готелях, шопінг, банківські та
інші сервіси. Потім можна обмінювати милі на знижки, підвищення класу
обслуговування, а ще використовувати багато інших прерогатив рівнів Classic і
Premium.
Аналіз показників діяльності МАУ (табл. 1) показав, що за 2015-2018 роки
відбувається стрімка тенденція до зростання.
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Табл.1 – Показники діяльності МАУ (складено автором на основі [1])
У 2015 році відбулось зростання поштових та вантажоперевезень в
порівнянні з минулим роком на 9% і 28%. Показники прибутку зросли до рівня
12,54 млн. дол. Зростання пасажиропотоку склало 26%. Також в 2015 рік було
перевезено 4,9 млн. пасажирів.
У 2016 році авіакомпанія збільшила чистий прибуток до 14,3 млн. дол. та
перевезла 6 млн. пасажирів.
За 2017 рік Міжнародні авіалінії України допомогли подорожувати
приблизно 6,25 млн. пасажирів. Розміри перевезень вантажів і пошти виросли на
32,2%, до 20,28 тис.
За 2018 рік авіаперевізник реалізував 61,5 тис. рейсів, що в порівнянні з
2017 роком на 9% більше. Також у 2018 році компанія збільшила прибуток на
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22,7%. За результатами 2018 р. компанія провезла більш, ніж 8 млн. людей, що
на 15% перевищує рівень 2017 року. У 2018 році підвищила перевезення
вантажів і пошти на 12%.
За 2019 рік МАУ стала більш стабільною - авіаперевізник не планував
оновлювати флот, заміняючи більш старі літаки на сучасні. У планах компанії
також був вихід на чистий прибуток.
Під кінець жовтня 2019 року МАУ повідомила про початок великої
оптимізації польотів в східному і західному спрямуваннях з метою повернення
в зону беззбитковості.
На 2020-2022 роки було заплановано відкриття нових напрямків[2]:
• 2020 рік - Ужгород, Дублін, Манчестер, Болонья, Гданськ, Бішкек, Кувейт,
Майямі, Гуанчжоу;
• 2021 рік - Загреб, Варна, Таллінн, Ербіль, Сеул;
• 2022 рік - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддіс-Абеба, Чикаго.
До 2021 року авіакомпанія планує збільшити кількість робітників до 5 тис.
осіб. Проте співробітники в обчисленні на один флот навпаки поменшає з 80 до
68 осіб, що свідчить лише про зростання ефективності.
Отже, МАУ - перша вітчизняна авіакомпанія, яка заснована за участю
приватного капіталу. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» є галузевою
компанією України, яка користується операційною моделлю мережевої
авіакомпанії з низькими тарифами і зосереджується на пасажирських і
вантажних перевезеннях. Ця компанія має великі перспективи для розвитку та
може стати однією з кращих авіаперевізників у Європі або у світі, тим паче МАУ
є найбільшим авіаперевізником в Україні.
Література:
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ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
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Інфляція є одним явищ ринкової економіки. Вона є соціально-економічним
явищем, спричиненим диспропорціями виробництва у різних галузях економіки.
В останні десятиліття майже всі держави мали інфляцію, яка викликала
складні наслідки для виробництва, а також соціальну та економічну і
напруженість у суспільстві.
В економічній літературі питанню обґрунтування способів протидії
негативному впливу інфляції присвячено багато робіт. Значний внесок у
розробку цього питання зробили А. Базилевич, О. Барановський,Т. Батракова, О.
Рогаченко, Ю. Ніколєнко, В. Сірко, Л. Тіверіадська, А. Чухно та ін.
Щодо характеристики майнового і фінансового стану підприємства, то
найбільш чутливими до зміни цін є такі види активів: основні засоби,
нематеріальні активи, виробничі запаси та дебіторська заборгованість.
Економістами розроблено декілька методів [1].
Із появою форвардів у підприємців з’явилася можливість продати чи
купити товар потім, але за ціною сьогоднішньою. Форвардним контрактом
називається вид строкової угоди між контрагентами про майбутню купівлюпродаж предмета угоди за договірною ціною, що є обов’язковою для виконання
обома сторонами і може укладатися без участі посередників.
Разом із товарами на строковому ринку почали обертатися контракти.
Строковий контракт- це контракт, укладений із метою проведення операцій у
заздалегідь обумовлені терміни. Ринком spot називається ринок, на якому
операції здійснюються в режимі чинних на момент укладання контракту цін
(фізичний ринок, де фігурують сьогоднішні ціни). За допомогою строкових
контрактів є можливість управляти ціною, таким чином зменшувати свої витрати
та збільшувати доходи. Це називається хеджуванням. Інструментами
хеджування є похідні інструменти – ф’ючерси й опціони, так звані деривативи
(стандартні документи, що підтверджують право придбати чи продати базовий
актив на конкретних умовах у майбутньому). Якщо розглянути питання
хеджування справедливої вартості, грошових потоків, валютних ризиків, то це
процес страхування ризику можливих збитків шляхом переносу ризику зміни
ціни з однієї особи на іншу. Хеджування проводиться через укладання
контракту, що створений для страхування ризиків зміни цін. Хеджер прагне
знизити ризик, спричинений невизначеністю цін на ринку, продаючи форвардні,
ф’ючерсні чи опціонні контракти [2].
Переоцінка (дооцінка чи уцінка) основних засобів та нематеріальних
активів є наслідком зміни ринкової вартості та суми очікуваного відшкодування
об’єкту. Складність оцінки основних засобів пов’язана з тривалим строком їх
експлуатації. Внаслідок використання об’єкту основних засобів його первісна
оцінка поступово втрачає своє значення.
При переоцінці має бути визначена переоцінена вартість і скоригована
сума накопиченого за цим об’єктом зносу. Переоцінена вартість і сума зносу
об’єкту основних засобів визначаються множенням первісної вартості та суми
зносу на індекс переоцінки. На iндекс переоцінки впливає зміна справедливої
вартості активів, що є наслідком не тільки інфляційних процесів, а й
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співвідношення попиту та пропозиції, морального зносу необоротних активiв,
державної політики цін та інших факторів [3].
В умовах постійно зростаючих цін метод ФІФО (оцінка вибуття запасів за
цінами перших закупiвель, базується на припущенні, що запаси, які надійшли
першими, першими і вибувають) списання виробничих запасів при їх
споживанні дає найвищий показник валового прибутку, а запаси, що залишилися
на балансі, виявляються оціненими за вартістю, більш або менш наближеною до
ринкової. Метод ЛІФО (метод оцінки вибуття запасів за цінами останніх
закупівель, базується на припущенні, що запаси, які надійшли останніми,
вибувають першими) порівняно з іншими забезпечує менший валовий прибуток
у період інфляції і більший у період дефляції. Використання методу ЛІФО за
умов інфляції є наслідком того, що балансова вартість запасів не співпадає з їх
реальною вартістю: в період інфляції вона виявляється заниженою, а в період
дефляції – завищеною порівняно з поточною (ринковою) вартістю. В умовах
інфляції рекомендується метод собівартості останніх за часом надходження
запасів (ЛІФО), але застосування методу ЛІФО заборонено українським
законодавством.
Методи нарахування амортизації такі як кумулятивний, виробничий,
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості є
методами прискореної амортизації [4]. Використання зазначених методів
забезпечує підприємству значне відшкодування вартості основних засобів у
перші роки їх експлуатації, що сприяє оновленню матеріально-технічної бази
підприємства та пожвавленню інвестиційних процесів. Методи прискореної
амортизації (виробничий, кумулятивний, зменшення залишкової вартості,
прискореного зменшення залишкової вартості) достатньо ефективні в умовах
помірної інфляції для зниження її негативного впливу [2].
Дебіторською заборгованістю називають суму заборгованості фізичних та
юридичних осіб підприємству за надані їм товари, послуги, продукцію, роботи;
суму заборгованості фінансових і податкових органів; суму авансів, наданих
іншим підприємствам у рахунок наступних платежів; суму нарахованих
дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню тощо.
Дебіторська заборгованість представляє собою іммобілізацію з
господарського обігу підприємства власних оборотних засобів. Цей процес
супроводжується непрямими втратами в доходах підприємства та чим вищий
темп інфляції, тим значніші витрати. Зменшення негативного впливу інфляції
відбувається шляхом варіювання політики кредитування своїх покупців.
Можливі методи – це передоплата, оплата за готівку, оплата з відстрочкою
платежу. Перші два підходи є значно ефективнішими в умовах інфляції, а третій
є більш поширеним за звичайних умов господарювання [5]
Отже, інфляція є фактором макроекономічної нестабільності, що у розрізі
функціонування підприємств призводить до зниження прибутку та матеріальним
втратам. Результати дослідження мають практичне значення для протидії
підприємств негативному впливу інфляції. Найбільш чутливими активами є
основні
засоби,
виробничі
запаси
і
дебіторська
заборгованість.
Найефективнішими методами зниження негативного впливу інфляції по
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відношенню до активів є переоцінка основних засобів та розрахунок
амортизаційних відрахувань, виходячи з відновлювальної вартості, передоплата,
оплата за готівку та оплата з відстрочкою платежу дебіторських
заборгованостей.
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готельно-ресторанної справи та підприємництва
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Проведення економічних реформ в Україні з цілого ряду причин
супроводжувалися розвитком кризових явищ не тільки в соціально-політичній
сфері, а торкалися й економічної. Низька ефективність виробництва, відсутність
ефективних стимулів для подальшого розвитку підприємницької діяльності,
недієві механізми управління фінансово-господарською діяльністю, цінові
дисбаланси та чуттєвий вплив на навколишнє середовище — всі ці негативні
явища стають поштовхом застою та банкрутства для більшості підприємств.
Саме для вирішення цих проблем, які виступають перед системою управління
суб’єктів господарювання, постає актуальним питання щодо впровадження
управлінських механізмів, які здатні були б попередити кризові явища.
Управління кризовими ситуаціями та, безпосередньо, організація управлінської
діяльності в цілому є необхідною процедурою в системі менеджменту, оскільки
сам процес дозволяє раціоналізувати та розвивати процеси взаємодії автономних
елементів складних систем. Відсутність чіткого розуміння поняття «антикризове
управління» як явища процесу перешкоджає впровадженню спеціальної
підсистеми управління для підприємств.
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В даний час існує багато наукових підходів до визначення сутності
системи управління кризовими ситуаціями, які торкаються не лише фінансової
системи, а й всього підприємства в цілому. Терещенко О.О., який є одним із
провідних українських фахівців в галузі антикризової діяльності підприємства
зазначає, що концепція антикризової діяльності з управління фінансовими
ресурсами на підприємстві являє собою застосування цільових засобів та
способів фінансового менеджменту, які гарантуватимуть стійку діяльність на
основі управління зовнішніми та внутрішніми факторами кризи для запобігання
та полегшення фінансової ситуації [1]. Таких поглядів дотримується і Бланк І.О.,
який стверджує, що для запобігання фінансовій кризі компанії, подолання її
негативних наслідків та запобігання виникненню ризикам банкрутства
створюється спеціальна організована фінансова система під назвою
«антикризовий фінансовий менеджмент компанії» [2].
Виходячи з даних трактувань, можна визначити, що антикризове
фінансове управління підприємством — це процес, направлений на забезпечення
стабільної, безперебійної діяльності підприємства, шляхом використання
методів і прийомів управління фінансовими ресурсами на підприємстві.
Антикризове фінансове управління підприємством, як і інші складові
економічної діяльності, має свої завдання та функції.
До основних завдання належать наступні:
1. Визначення фінансового стану підприємства з метою швидкого
виявлення перших ознак кризи та вжиття необхідних надзвичайних заходів для
запобігання фінансовій кризі;
2. Моніторинг факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
3. Відновлення фінансової стабільності підприємства;
4. Ліквідація неплатоспроможності підприємства;
5. Запобігання та ліквідація банкрутства;
6. Мінімізація негативних наслідків фінансової кризи підприємства [3].
Основними функціями антикризового управління є:
1. Впровадження загальної стратегії поліпшення фінансових показників
компанії.
2. Забезпечення економічного балансу в процесі розвитку підприємницької
діяльності;
3. Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів;
4. Розробка ефективної системи стимулів для реалізації управлінських
рішень щодо фінансового оздоровлення;
5. Розробка загальної політики фінансового розвитку підприємства [2].
Отже, метою антикризового фінансового управління є передбачення криз,
їх попередження, розробка і впровадження заходів щодо врегулювання кризових
явищ, а також усунення їх наслідків. Методи і заходи антикризової фінансової
діяльності, яких повинно дотримуватись керівництво підприємства, залежать від
причин виникнення кризи, а також її масштабів. Якщо на підприємстві
виникають кризові явища, здатні дестабілізувати фінансову стійкість організації,
впровадження ефективних заходів планується за наступними етапами: ліквідація
неплатоспроможності, відновлення фінансової стабільності та підтримання
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довгострокового фінансового балансу. Поступове впровадження всіх
антикризових заходів допоможе компанії запобігти або навіть усунути кризу.
Таким чином, в умовах глобальних змін розвиток антикризового
фінансового менеджменту, спрямованого на виживання підприємства та
адаптацію до змін на ринку, має особливе значення. Управління фінансовими
кризами може бути успішним, якщо воно буде здійснено своєчасно та
проактивно. Тому в цьому, швидко мінливому середовищі, лише цей тип
управління може досягти своєї мети та ефективно вирішити загальну проблему
системи управління.
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ІНВЕСТИЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ І РОЛЬ У ВІДТВОРЕННІ
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Інвестиції відіграють важливу роль в економіці будь-якого підприємства і
країни загалом, оскільки вони є основою для систематичного оновлення й
розширення виробничого капіталу, прискорення науково-технічного прогресу і
поліпшення якості продукції, структурної перебудови суспільного виробництва
й збалансованого розвитку всіх галузей економіки в умовах глобальних
трансформацій.
Інвестиції - це сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних
цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності
і в результаті яких створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний
ефект.
Теоретичні та практичні аспекти інвестування знайшли відображення в
наукових роботах вітчизняних та зарубіжних економістів: А. Музиченко, А.
Пересада, В. Федоренко, Я. Жалило, Н. Татаренко, М. Денисенко, І.А. Бланк,
В.В. Бочаров, Ф.С. Тумусов, Ю.А. Маленков, В. Голіков, В. Гончаров, М.
Долішній, Б. Кваснюк, Б. Кліяненко, Г. Козаченко, І. Лукінов, В. Мікловда, Й.
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Петрович, І. Продіус, О. Рябченко, І. Сазонець, Л. Тимошенко, М. Чумаченко,
Дж. Гітман , В. Шарп, Макконнелла К., Брю С., Дж. Кейнс, інші.
В залежності від інтересів суб'єктів, їхніх мотивів та стимулів в
інвестиційній діяльності виділяють три основні форми інвестицій, а саме:
меркантильні (власні кошти інвестора, пріоритетна мета отримання прибутку);
некомерційні (мета - отримання соціального ефекту); асоційовані
(спрямовуються на досягнення стратегічних пріоритетів) [1].
Тож «Інвестиції як економічна категорія відображають відносини,
пов'язані з довгостроковим авансуванням грошових, майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької
діяльності, в їхні основні та оборотні фонди, а також у науково-технічний
розвиток, якісне вдосконалення виробничої бази та освоєння випуску нових
видів продукції від моменту авансування до реального відшкодування й
одержання прибутку або соціального ефекту» [1].
Інвестиції згідно з українським законодавством можуть існувати в
грошовій (грошові засоби, цільові банківські вклади, паї та цінні папери),
матеріальній (рухоме й нерухоме майно) формах, у формі майнових прав та
інших цінностей. Останні групуються за напрямками: у формі інтелектуальних
прав (авторське право, «ноу-хау», інші), у формі прав користування природними
ресурсами (землею, іншими ресурсами). Виділяється також група інших
цінностей.
Має місце твердження про існування ще однієї форми інвестицій
(практично не розглядалася в економічній літературі) – «фінансові права»
(держава надає юридичним і фізичним особам податкові пільги і тим самим
інвестує кошти в розвиток того чи іншого підприємства. Така ж ситуація,
виникає і в процесі проведення амортизаційної політики, встановленні пільгових
норм амортизаційних відрахувань (прискорена амортизація) [2].
В загальноекономічному розумінні інвестиції пов’язують з балансом
підприємства. В такому розумінні інвестиції – це стан активів підприємства і
уречевлення капіталу в активах.
Визначення інвестицій у фінансах пов’язують з використанням капіталу
або довгостроковими капітальними вкладеннями з метою одержання прибутку.
Отже, інвестиції мають фінансовий і виробничий аспекти.
Закордонні вчені вважають інвестиції вирішальним базисом майбутньої
доходності підприємства. Втілення інвестиційних проектів потребує відмови від
грошових коштів сьогодні на користь отримання прибутку в майбутньому. Як
правило, на отримання прибутку слід розраховувати не раніше, ніж через рік
після початкових витрат (інвестицій). В цей період вони є основною причиною
виникнення фінансових проблем (наприклад, з ліквідністю), які підприємство
намагається вирішити через додаткове фінансування [3].
Для інвестування найбільш доцільним є вкладення капіталу в об’єкти тих
галузей, які знаходяться в стадії розширення, коли чітко спостерігаються
найбільший приріст курсової вартості їх акцій і позитивні перспективи бізнесу.
Оцінка циклічності галузі побудована на порівнянні її динаміки розвитку
із загальноекономічними тенденціями. За цією ознакою розрізняють: галузі, що
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зростають, зростання яких проявляється на загальному негативному фоні, тому
їх виявляють шляхом порівняння загального зростання з галузевим; захищені
галузі, які мало залежать від зміни стану економіки в цілому (наприклад,
фармацевтична галузь); циклічні галузі, в яких коливання цін і обсягів
відбувається одночасно із загальноекономічними змінами (наприклад,
виробництво електрообладнання); контрциклічні галузі, в першу чергу,
видобуток мінеральної сировини (газ, вугілля, нафта). Розвиток цих галузей
може досягати максимуму під час нетривалих та неглибоких економічних спадів.
Однак, глибока депресія може призвести до падіння виробництва і в видобувних
галузях. В галузях цієї групи коливання відбуваються в залежності від зміни
процентних ставок (наприклад, банківські послуги).
Такий аналіз дозволяє передбачити зміни відсоткових ставок і можливі
зміни загальноекономічної кон’юнктури.
В результаті здійснення всіх зазначених операцій формується
інвестиційний портфель, який представляє собою сукупність інвестиційних
програм, що здійснюються підприємством [4]. Останньою стадією управління
інвестиціями є управління інвестиційними ризиками. На цьому етапі спочатку
необхідно виявити ризик, який може виникнути в процесі інвестування по всіх
об’єктах, а потім розробити заходи щодо його мінімізації.
Отже, інвестиції є головним елементом у формуванні виробничої бази
підприємства. В загальноекономічному розумінні інвестиції пов’язують з
балансом підприємства. В такому розумінні інвестиції – це стан активів
підприємства і уречевлення капіталу в активах. Визначення інвестицій у
фінансах пов’язують з використанням капіталу або довгостроковими
капітальними вкладеннями з метою одержання прибутку. Отже, інвестиції мають
фінансовий і виробничий аспекти.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Першорядною проблемою сучасних підприємств є аналіз співвідношення
результатів і витрат, що в загальному розумінні називають ефективністю.
За ринкових умов господарювання одним з головних показників, що дозволяє
оцінити діяльність як окремого підприємства, так і економіки загалом, є
ефективності виробництва.
Підвищення ефективності виробництва як джерела реального
економічного зростання стає життєво важливим для подальшого розвитку
економіки. Наразі, економічними лідерами стають не ті країни, які мають значні
природні ресурси, а ті, які здатні досягти високої продуктивності суспільної
праці.
У нинішніх умовах господарювання, ефективність виробництва
визначають і оцінюють за спільним для всіх ланок економіки принципом зіставленням результатів виробництва та витрат.
Ефективності виробництва має приділятися першочергова увага і на рівні
підприємств усіх сфер діяльності як одному з найважливіших показників
ефективності, що характеризує рівень раціонального використання ресурсів і
використовується для внутрішнього аналізу й планування ефективної господарської діяльності підприємства.
В економічній літературі питанням ефективності виробництва присвячено
багато робіт. Значний внесок у розробку теоретичних і методологічних питань
підвищення продуктивності праці внесли С.Г. Струміліна, А.С. Кудрявцев, А.М.
Омаров, В.В. Вітвіцький, Б.М. Гєнкін, Л.С. Бляхман, М.І. Бондаренко,
А.Г.Євтушенко, В.В.Мазур, Д.Ю. Васильєв, І.І. Прокопенко, А Д Шеремет Р С
Сайфулин та ін.
В той же час необхідно зауважити, що в дослідженні проблем затрат і
результатів праці, зокрема у визначенні їх сутності за умов ринку, регулюванні,
оптимізації, нормуванні ще не досягнуто позитивних зрушень. Вирішення
проблем нормативного регулювання затрат і результатів праці завжди було
ускладнено дією як об'єктивних, так і суб'єктивних причин.
Економічна ефективність - складна і багатогранна категорія економічної
науки. Вона є основою вимірювання якості рішень, що приймаються у сфері
управління господарськими процесами. Критерій економічної ефективності
покладено в основу матеріально-структурної, системної та функціональної
характеристик господарської діяльності підприємства» [1]. Як справедливо
зазначають економісти А. Шеремет та Р. Сайфулін, через категорію ефективності
знаходять своє адекватне відображення риси, притаманні успішній
господарській діяльності, - цілісність і динамічність. Вони наголошують на тому,
що «ефективність завжди повинна визначатися у зіставленні вироблених та
використаних ресурсів. Це завжди відношення результату до витрат, і ні в якому
разі не абсолютні величини» [1].
За інформацією Тлумачного словника економіста «ефективність
виробництва характеризується ринковою вартістю виробленої продукції,
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поділеної на сумарні затрати ресурсів підприємства. Оцінюється
співвідношенням усіх витрат до одержаних результатів» [2].
Багато авторів ототожнюють поняття «ефективності виробництва» з
«продуктивністю виробництва».
Науковець Завіновська Т.Г. дає таке визначення: «Продуктивність — це
ефективність використання ресурсів — праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії,
інформації — під час виробництва різних товарів і надання послуг». Вона відбиває
взаємозв’язок між кількістю і якістю вироблених товарів або наданих послуг і
ресурсами, які були витрачені на їх виробництво. Продуктивність дає змогу
порівнювати виробництво на різних рівнях економічної системи (на рівні
окремого індивіда, цеху, підприємства, організації, галузі й держави) з
використаними ресурсами. Під час їх оцінювання необхідно враховувати
зростання вартості енергії, сировини, витрат, пов’язаних з безробіттям тощо» [3].
«Продуктивність можна розглядати як загальний показник, що характеризує
ефективність використання ресурсів для виробництва продукції. Проте, сучасна
економічна теорія стверджує, що точно визначити роль і частку витрат тих чи інших
ресурсів, використаних на виробництво продукції, неможливо. Тому для визначення
ефективності виробництва найчастіше використовують показник продуктивності
праці, хоча це не означає, що тільки праця є джерелом продуктивності» [4].
На думку Волошиної С.В., «продуктивність визначається відношенням
випуску продукції до окремих або до всіх видів витрат. Цей підхід до визначення
окресленої категорії на нашу думку є досить чітким» [5].
Отже, в умовах ринкових відносин, коли результати роботи одних суб'єктів
ринку залежать від чіткості й злагодженості роботи інших суб'єктів, проблема
ефективності стає визначальною.
Під ефективністю виробництва слід розуміти співвідношення результатів
виробничої діяльності та витрачених на їх досягнення матеріальних і трудових
ресурсів. Іншими словами, ефективність виробництва – це показник
результативності виробництва, що характеризує випуск продукції в розрахунку
на одиницю використаних ресурсів та факторів виробництва
Підхід до продуктивності, який базується на обліку всіх виробничих витрат,
дозволяє комплексно оцінювати і найбільш раціонально використовувати усі
види ресурсів. Це дає можливість досягнути високої ефективності виробництва,
уникаючи нераціональних витрат на реалізацію рішень, орієнтованих лише на
економію живої праці та інертних до втрат інших ресурсів.
Тільки висока ефективність виробництва може забезпечити нарощування
обсягів валового внутрішнього продукту і досягнення стійкого економічного
росту, зниження питомих витрат і собівартості продукції.
Література:
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В
ПЕРІОД КАРАНТИНУ
Сфера обслуговування, а зокрема галузь громадського харчування
вразлива до змін у зовнішньому середовищі, її успішне функціонування в
сучасних умовах залежить від каналів збуту продукції, товарів та послуг.
Карантинні заходи у значній мірі обмежують можливість підприємства
повноцінно функціонувати, реалізовувати продукцію у торгівельних залах та
скорочують клієнтську базу.
Метою даного дослідження є аналіз сучасних факторів зовнішнього
середовища та їх вплив на функціонування закладів громадського харчування в
період карантину.
«Зовнішнє середовище – це сукупність активних господарюючих суб'єктів,
економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних
інституційних структур та інших зовнішніх умов та факторів, що діють в
оточенні підприємства і впливають на різні сфери його діяльності» [1].
У межах зовнішнього середовища діють такі фактори: економічні, правові,
політичні, соціальні та технологічні. Для даного дослідження доцільно
зосередити увагу на соціальних факторах, так як глобальні хвороби відносяться
до цієї групи чинників.
«Соціальні фактори – це комплекс соціальних явищ і процесів, які
визначаються чисельністю й структурним складом населення, рівнем його освіти
й життя, звичаями й традиціями, трудовою етикою, готовністю терпіти нестатки,
пов'язані з реформуванням економіки. Соціальні фактори впливають на ринок
робочої сили, на споживачів при обранні послуг-конкурентів, попит на послуги,
витрати по їх наданню тощо» [2].

316

Карантинні заходи, з приводу поширення коронавірусу в Україні,
впроваджені для торгівельно-розважальних центрів та закладів ресторанного
господарства з 17 березня до завершення карантину, призвели до їх закриття.
«За даними дослідження компанії Poster, продажі закладів громадського
харчування в Україні з 12 до 15 березня 2020 року скоротилися в середньому на
26% порівняно з аналогічним періодом минулого тижня. На дату 14-15 березня
2020 року цей показник просів на цілих 36%. Продажі різко знизилися не тільки
в столиці (на 24% за чотири дні порівняно з аналогічним періодом минулого
тижня), але і у всіх найбільших обласних центрах. Так, у Львові показник просів
в середньому на 23%, в Харкові – на 20%, в Одесі та Дніпрі – на 24%» [3].
«Вже зараз ясно, що карантин через пандемію короновіруса викличе одну
з найбільших криз в сфері HoReCa в Україні за останні роки», – констатує
співзасновник і CEO компанії з автоматизації закладів Poster Родіон Ерошек[3].
Багато закладів, діяльність яких офіційно припинена, намагаються
терміново переорієнтуватися на доставку, звертаючись до сервісів типу Glovo
або UberEats або організовуючи власну доставку, перетворюючи офіціантів у
тимчасових кур'єрів. За такою моделлю працюють мережі "Сім’я ресторанів
Дмитра Борисова" та Холдинг емоцій !Fest[3].
Багато фахівців у галузі ресторанного бізнесу не погоджуються з таким
форматом роботи. Вони вважають, що споживачі, перебуваючи на карантині,
замовлятимуть продукти з супермаркету, а від ресторанної їжі відмовляться. Тим
паче, що витрати та комісія на сервіси доставки зроблять сам процес
нерентабельним. Наразі ресторатори намагаються домовитися з орендодавцями
про відтермінування платежів.
«На сплату оренди зазвичай йде мінімум 10-15% виручки ресторану.
Закритий ресторан не може виконувати зобов'язання за цими платежами. Дуже
важливо, щоб на той час, поки заклади будуть знаходитися "в анабіозі",
орендодавці увійшли в їхнє становище і не почали за спиною віддавати
приміщення іншим компаніям», – наголошує ресторатор Дмитро Борисов [3]. За
його словами, якщо карантин триватиме обіцяні кілька тижнів і за цей час буде
вирішено питання, пов'язане з поширенням епідемії, тоді, оптимізувавши
процеси, велика частина компаній зможе протягом півроку-року відновитися.
За карантинних умов режим закладів ресторанного господарства, які
продовжують надавати послуги, змінився. Якщо раніше підприємства
харчування надавали послуги з приготування страв та організації її споживання,
то після заборони, з приводу карантину, заклади мають право готувати страви та
організовувати їх постачання.
Отже, здатність адаптації до змін зовнішнього середовища дозволяє не
тільки своєчасно реагувати до його змін, але й розробляти ефективну систему
протидії негативним наслідкам, знижувати збитки, які несе підприємство, а
також отримати прибуток за нових умов.
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