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Секція 1. Сучасний розвиток економіки, організації та управління 

підприємствами 

 

УДК: 334.722(477+478) 
 

Рафаель Чилочі, д.е.н., проф. декан факультету економіки та бізнес-інжиніригу 

Технічного Університету Молдови, м. Кишинів, Республіка Молдова 
 

Меліхова Т.О., д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, 

завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту ІННІ  

ім. Ю.М. Потебні ЗНУ м. Запоріжжя 

 

ПОРІВНЯННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА 

МОЛДОВІ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що оподаткування підприємництва в 

Україні та Молдові відрізняються між собою переліком податків та ставками 

оподаткування. З початком воєнних дій в Україні багато підприємців виїхали до 

Молдови та продовжили там ведення свого бізнесу. 

Однією з переваг спрощеної системи оподаткування в Україні є те, що 

платники єдиного податку – юридичні особи звільняються від нарахування, 

сплати та надання звітності з податку на прибуток. 

Сплата єдиного податку звільняє суб’єктів від нарахування та сплати таких 

податків та зборів, а саме: 

– податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта 

оподаткування), отриманих у результаті господарської діяльності платника 

єдиного податку першої – третьої групи (фізичної особи) та оподатковуваних 

згідно з цим розділом; 

– податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та 

послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України (крім 

платників третьої групи за ставкою 3%, а також платників четвертої групи); 

– податку на майно (у частині земельного податку), крім земельного податку 

за земельні ділянки, які не використовуються платниками єдиного податку першої 

– третьої груп у господарській діяльності та платниками єдиного податку IV групи 

для ведення сільськогосподарського виробництва; 

– рентної плати за спеціальне використання води – платниками єдиного 

податку четвертої групи. 

Юридична особа має право самостійно обирати загальну чи спрощену 

систему оподаткування, дотримуючись чинного законодавства. 

Порівняння способів оподаткування юридичних осіб в Україні наведено в 

табл. 1. 
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Таблиця 1 – Порівняння способів оподаткування в Україні 

Показники Загальна система Єдиний податок 3 групи 

Ставка податку 18% від прибутку 5% суми доходу 
3% суми доходу + 

ПДВ 

Річний об’єм 

доходу 
немає дохід не більше 5 млн. грн. у рік 

Гранична 

чисельність 

співробітників 

немає немає 

Облік Загальна система бухобліку 
Спрощене 

оподаткування 

Спрощена + облік 

ПДВ 

Обмеження за 

розрахунками 
немає 

Виключно грошові розрахунки 

(готівкові/безготівкові) 

Сплата податків 

– податок на прибуток; 

– ПДВ; 

– ЄСВ; 

– утримання із заробітної 

плати та інше 

– єдиний 

податок; 

– ЄСВ; 

– утримання із 

заробітної плати 

– єдиний податок; 

– ПДВ; 

– ЄСВ; 

– утримання із 

заробітної плати 

Звітність 

Рік: податок на прибуток, 

ПДВ, ЄСВ Квартал: 1-ДФ 

та інші 

Місяць: ПДВ (для зареєстрованих); 

ЄСВ 

Квартал: єдиний податок, 

1-ДФ 

 

Moldova Innovation Technology Park (MITP) почав працювати в січні 2018 

року, зараз його резидентами є 1,1 тис. компаній, 187 з них іноземні. IT Park 

пропонує їм вигідні податкові ставки та спрощений механізм оформлення IT-віз. 

Резиденти MITP обкладаються лише єдиним податком – 7% від обороту, 

замість семи окремих податків, які у Молдові сплачують працівники та 

роботодавці. Єдиний податок включає податок із заробітної плати, на дохід від 

підприємницької діяльності, на нерухомість, внески на соціальне та медичне 

страхування, а також місцеві податки та дорожній податок. 

Для резидентів також спростили процедури фіскальної звітності, сплати 

податків та оформлення дозволів на роботу у рамках програми IT Visa. 

З початку війни Moldova Innovation Technology Park реагував на збільшення 

кількості українських компаній та підприємців, які прагнули тимчасово перевести 

частину діяльності до Молдови, щоб забезпечити безперервність свого бізнесу. 

Таким чином, у Молдові створено на урядовому рівні сприятливі умови для 

ведення бізнесу українськими компаніями, спрощено для них систему 

оподаткування та знижено ставки податків. Це сприятливо позначається на 

можливості суб’єкту малого бізнесу нормально функціонувати в Молдові, а також 
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через сплату податків приносити свій внесок у дохід бюджету країни, яка так 

привітно прихистила наших громадян. 

 

Література 

1. Податковий кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/2755-17#Text 

2. «Налог 7% от оборота, разрешение на работу для украинцев не 

нужно». Инструкция для IT-бизнеса: как запуститься в Молдове. URL: 

https://itc.ua/partner-news/nalog-7-ot-oborota-razreshenie-na-rabotu-dlya-ukrainczev-

ne-nuzhno-instrukcziya-dlya-it-biznesa-kak-zapustitsya-v-moldove/ 

 

УДК: 005.334:330.322 

Коваленко О.В., д.е.н., професор кафедри інформаційної економіки, 

підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту  

ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 
 

Ляшенко Д.М., аспірант 2 року навчання спеціальності 073 «Менеджмент», 

 Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 
 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ  

 

У сучасних умовах глобалізації все більшого значення набувають проблеми 

розвитку регіонів. Світова практика свідчить, що стійкість та життєздатність 

держави у значній марі залежить від рівня соцiально-економiчної безпеки її 

адміністративно-територіальних одиниць, що забезпечується достатнім обсягом 

інвестування їх розвитку. Створення сприятливого інвестиційного клімату в 

регіоні, активізація інвестиційної діяльності прискорює регіональний розвиток, 

забезпечує якісне економічне зростання. Для кожного регіону України характерні 

свої особливості та тенденції соціально-економічного розвитку та рівень 

забезпечення його соціально-економічної безпеки. У зв’язку з цим важливого 

значення набуває моніторинг сучасного стану інвестування з метою виявлення 

основних проблем, пов’язаних з надходженням інвестицій, та пошуку напрямів їх 

вирішення в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки регіону.  

Дослідженню проблеми пошуку ефективних методів управління 

інвестиційними ризиками присвячено роботи таких вітчизняних та зарубіжних 

вчених, як І.O. Бланка, В.В. Бoчарова, В.В. Вітлінськoго, В.М. Глібчука, 

В.В. Глущевського, Р.Л. Карпінськoго, Дж. М. Кейнса, O.А. Кириченко, 

Г. Марковіц, Т.В. Майорова, Ф. Модильяні, А.А. Пересади, В.М. Хобта, 

Д.М. Черваньова, Б.М. Щукіна та інших [1]. 

Інвестиційні ризики – це, насамперед, ризики пов’язані із вкладенням 

капіталу. Вони містять у собі наступні підвиди ризиків: ризик упущеного зиску, 
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ризик зниження прибутковості, ризики прямих фінансових втрат. До основних 

напрямів зменшення інвестиційного ризику застосовуються такі основні методи 

управління: уникнення ризику, зниження його ступеня, збереження ризику за 

інвестором або передавання третім особам [2]. 

Кожен метод управління ризиком передбачає глибокий аналіз можливих 

втрат та використання різних запобіжних заходів. Виділимо особливості кожного з 

них. 

Перший метод управління ризиком, а саме його уникнення – є найбільш 

прийнятним, коли виникає можливість втрати великої частки прибутку, або якщо 

наслідки можуть загрожувати діяльності підприємства взагалі. Але вибір такого 

методу також означає остаточну відмову від проведення великих інвестиційних 

проектів, що позбавляє підприємство можливості отримання миттєвого розвитку 

окремих сфер його діяльності та отримання максимального прибутку.  

Таблиця 1 – Характеристика методів управління ризиком  

Метод Характеристика 

Уникнення ризику 
Відмова від реалізації проекту. Цей метод управління ризиками 

ефективний, коли є велика ймовірність виникнення збитків. 

Зниження ступеня 

ризику 

Передбачає більш якісну підготовку інвестиційного проекту, 

проведення запобіжних заходів. 

Збереження ризику 

за інвестором 

Відбувається у випадках, коли інвестор залишає за собою право 

відшкодування можливих збитків. Методи реалізації: 

самострахування, створення венчурних компаній або 

використання економічного прогнозування і моніторингу. 

Трансфер ризику 

третім особам 

Передавання (трансфер) ризику третім особам передбачає 

передавання відповідальності за ризик від трансфера (сторони, що 

передає ризик) до трансфери (сторони, що приймає ризик): 

хеджування, страхування і диверсифікація 

 

Другий метод зниження ризику передбачає кваліфіковане відпрацювання 

договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне 

відпрацювання в них прав та обов’язків сторін в умовах можливих негативних 

подій і конфліктних ситуацій; використання сучасних систем і засобів 

безпосередньої охорони майна проекту. 

Наступний метод пов’язаний з можливістю відшкодування втрат 

інвестором. Цей метод є найменш вигідним для сторони, яка є спонсором певного 

проекту. Так само, якщо розглядати цей метод з боку підприємства, яке бажає 

залучити інвестицію, то привабливість проекту, що реалізовується, зможе 

підвищити проведення заходів щодо зниження ризику, а не покладання 

відповідальності на сторону інвестора. 

Останній та найбільш прийнятний в умовах постійної зміни кон’юнктури 

ринку та умов діяльності підприємства, є передання ризику третім особам, що 
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передбачає хеджування, страхування або диверсифікацію ризиків. Звісно, цей 

метод збільшує витрати на проведення заходів по захисту від майбутніх втрат і 

тим самим зменшує можливий прибуток, але в більшій мірі захищає його і 

дозволяє зберегти частку інвестиційних коштів навіть у разі настання негативних 

наслідків [3]. 

Отже, можна зробити висновок, для мінімізації інвестиційних ризиків 

підприємств доцільно використовувати методи страхування та диверсифікації як 

такі, що найбільш оптимально поєднують «можливості-витрати», що є головним 

критерієм для їх застосування. 

 

Література 

1. Бервенко О.В., Мірошниченко Ю.В. Стимулювання інвестиційної 

діяльності торговельних підприємств. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 172-177. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_1_24. 

2. Рзаєв Г.І., Вакулова В.О. Методичні підходи оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 

Хмельницький: ХНУ, 2016. С. 141-149. 

3. Вергал К.Ю., Іщенко І.С. Оцінювання ризиків інвестиційних проектів 

торговельного підприємства. Економічний простір: зб. наук. праць. 2020. №160. С. 

44-50. 

 

 

УДК: 005.93:330.34 

Голомб В.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, 

підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту  

ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 
 

Лукашов Н.С., студент 3 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», Інженерного навчально-наукового інституту  

ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 
Посилення світових глобалізаційних процесів та криза економіки сьогодні 

призвели до впливу основних економічних факторів зовнішнього середовища на 
діяльність вітчизняних господарюючих підприємств. Все більшої значущості 
набуває нова парадигма управління розвитком підприємства, відмінність якої від 
класичної полягає у визнанні невизначеності, переходу від прагнення стабільності 
до гнучкості, забезпечення довгострокової результативності діяльності з 
використанням не тільки кількісних, а й якісних показників у глибокому 
дослідженні причин їх виникнення. Все більше виникає необхідність у переоцінці 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pekon_2017_1_24
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структури і змісту механізму розвитку підприємств та пристосування його 
елементів до умов сучасного господарювання. 

У процесі управління розвитком підприємства формується його головна 
мета, основні задачі та принципи, що реалізуються шляхом здійснення певних 
функцій. Ґрунтуючись на загальній теорії менеджменту, процес управління 
розвитком на підприємстві може реалізовувати через такі основні функції: 
прогнозування; організація і координування; стимулювання і активізація; 
моніторинг. 

Розвиток – це не разові перетворення з метою досягнення найкращого (а 
тому і споконвічного) стану системи, а процес, що не припиняється в часі, плин 
якого не завжди відбувається постійно і безупинно, найчастіше йде 
стрибкоподібно з подоланням різних за глибиною та охопленням криз. 

Головний орієнтир управління розвитком підприємництва – забезпечення 
його ефективного функціонування. Надійність, стійкість, живучість, та 
вмотивованість до розвитку – основні складові життєздатності, які 
віддзеркалюють різні аспекти підприємництва.  

У процесі управління розвитком сучасного підприємства, кризи повинні 
стати об’єктом підвищеної уваги з боку менеджменту структури. Настання кризи 
можна передбачати, володіючи теорією циклів і криз. Вивчаючи зміну циклів 
життєвої динаміки підприємства, можна визначити наближення поворотних 
крапок і з достатньою вірогідністю встановити строки їхнього досягнення й 
глибину потрясінь. 

Розвиток підприємства передбачає формування його стратегії. Стратегія 
підприємства – довгострокові, найбільш принципові, важливі настанови, плани, 
наміри керівництва підприємств щодо виробництва, доходів і витрат, 
капіталовкладень, цін, соціального захисту. 

Стратегії формуються у трьох напрямках: контроль над затратами; стратегія 
диференціації; стратегія фокусування. 

Зазвичай існують перешкоди до здійснення сформованих стратегій: у 
більшості випадків процес розробки неузгоджений з фактичним процесом 
реалізації стратегії; стратегія розглядається лише з позицій конкурентної 
боротьби, а не змін, які відбуваються в діяльності підприємства у зв’язку зі 
змінами зовнішнього середовища. 

Мету антикризового управління фінансами підприємства необхідно 
формулювати, виходячи з постулатів єдності мотивів, засобів і результатів. З цієї 
точки зору в якості мети для антикризового управління фінансами підприємства є 
фінансове забезпечення довгострокового розвитку та існування підприємства в 
умовах ринку. Всі застережні заходи антикризового фінансового менеджменту 
можна згрупувати: загальні заходи, що посилюють рівень економічної безпеки 
суб’єкта господарювання та забезпечують стабільність економічного розвитку; 
спеціальні заходи, як оперативна відповідь на поточні загрози. спеціальні заходи 
не підлягають типізації через унікальний характер кожної кризи, а їх вибір та 
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можливість комбінації пов’язані, в першу чергу, із рівнем професіоналізму 
кризисного менеджеру, його інтуїцією та накопиченим досвідом. 

Управління витратами є важливою функцією економічного механізму 
кожного підприємства, оскільки від їх рівня суттєво залежить ефективність 
функціонування організації, її конкурентоспроможність та перспективи розвитку. 
Умови ринку підвищують вимоги до ефективності господарювання, максимізації 
прибутків, яких можна досягти двома шляхами: або за рахунок збільшення 
доходів за рахунок підвищення цін на продукцію, або шляхом оптимізації витрат. 
Сучасний ринок характеризується високим рівнем конкуренції і підвищення цін 
може привести до втрати клієнтів і зниження обсягів продажів, тому оптимізація 
витрат є одним з основних чинників підвищення ефективності господарської 
діяльності підприємств. Процес управління витратами підприємства не повинен 
носити разовий або короткостроковий характер, а має здійснюватися постійно і 
систематично. Як свідчить світовий досвід, досягти успіхів в бізнесі більшість 
компаній змогла саме завдяки впровадженню системи управління витратами.  
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МІЖНАРОДНА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ  

ЯК ЧИННИК ЗРОСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ 

 

Починаючи з 80-х років ХХ ст. інтернаціоналізація використовується як 

одна з головних стратегій зростання великих промислових підприємств та 

корпорацій. Стратегія інтернаціоналізації включає в себе як міжнародну 

диверсифікацію ринків збуту, так і диверсифікацію активів. Встановлення 

взаємозв’язку між ефективністю бізнесу та стратегією інтернаціоналізації 
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здійснюється за допомогою двох основних методів: методу реакції фондового 

ринку, метод оцінки бухгалтерських показників за рівнем ефективності та 

інтернаціоналізації. 

Вивчення інтернаціоналізації через призму реакції фондового ринку 

здійснюють наступні зарубіжні науковці: С.Борде, А.Вайт, К.Віант, Х.Кіймаз, 

Л.Хофман. Роботи, в яких вивчалася залежність бухгалтерських показників 

ефективності від ступеня інтернаціоналізації є більш численними. До цієї групи 

належать роботи наступних авторів: А.Вербеке, А.Ругман, М.Хітт, Ф.Шлінгеманн, 

C.Чанг. 

Метод, заснований на аналізі реакції фондового ринку на міжнародні угоди 

зі злиття та поглинання побудований на аналізі накопиченої надлишкової 

прибутковості власників акцій компаній-учасників угоди у тимчасовому вікні 

події (зазвичай період від 1 до 30 днів до і після події ). Як правило, при 

проведенні такого аналізу розглядаються CAR (cumulated abnormal returns) 

компаній-покупців, компаній-цілей або об'єднаний CAR компаній-покупців та 

компаній-цілей. [1]. Другий метод ґрунтується на регресійному аналізі залежності 

показників ефективності бізнесу від міжнародної диверсифікації. Даний метод 

дозволяє провести порівняння результатів подібних компаній, що мають різну 

глибину (ступінь) інтернаціоналізації. Метод дозволяє проводити аналіз 

результатів втілення стратегій інтернаціоналізації на тривалих тимчасових 

горизонтах (від року і більше). 

Існуючі дослідження значно різняться між собою переліком показників 

ефективності та інтернаціоналізації бізнесу, що використовуються в аналізі: 

Залежно від використання тієї чи іншої показника можливий контроль 

різних типів інтернаціоналізації. Як було сказано вище, прийнято виділяти два 

основні типи – інтернаціоналізація ринків збуту та інтернаціоналізація 

місцезнаходження активів.  

На основі узагальнення існуючих підходів до встановлення залежності 

ефективності від рівня та типу інтернаціоналізації підприємств науковці І.Благун 

та П. Ільчук систематизували їх на шість груп: базові показники; показники, що 

визначаються на основі діапазону діяльності; індекси; показники, що 

визначаються на основі рівня концентрації видів діяльності; показники, що 

визначаються на основі рівня диверсифікації видів діяльності; показники, що 

враховують участь окремих видів діяльності у ланцюгу вартості. Найбільш 

важливі показники оцінювання рівня інтернаціоналізації є базові показники, що 

визначаються на основі даних про реалізацію продукції та вартості зарубіжних 

активів, Вони, відповідно, розраховуються як відношення обсягу реалізації 

продукції (FSTS, foreign sales as a percentage of total sales, %), активів (FATA, 

foreign assets as a percentage of total assets, %) на закордонних ринках до загальної 

величини згаданих показників [2]. 
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Розраховані показники інтернаціоналізації провідних гірничо-металургійних 

промислових груп країни наведені в таблиці 1 

Таблиця 1 – Показники інтернаціоналізації провідних гірничо-

металургійних промислових груп країни 

Показники 

роки 

2017 2018 2019 2020 2021 

Metinvestholding 

FSTS, foreign sales as a percentage of total sales, % 72,4 71,9 70,7 71,9 74,2 

FATA, foreign assets as a percentage of total assets, % 8 8 5 5 5 

Interpipe 

FSTS, foreign sales as a percentage of total sales, % 70,4 70,3 71,1 73,9 73,5 

FATA, foreign assets as a percentage of total assets, % 0,1 0,1 0,2 0,2 0 

ArcelorMittal 

FSTS, foreign sales as a percentage of total sales, % 99,2 99,2 99,2 90,3 98,8 

FATA, foreign assets as a percentage of total assets, % 96,5 96,2 95,5 96 95,9 

Ferrexpo 

FSTS, foreign sales as a percentage of total sales, % 94 95,8 96 97 97,7 

FATA, foreign assets as a percentage of total assets, % 1 1 0,8 0,8 0,8 

 

Значної уваги заслуговують зарубіжні активи промислових груп. Цей 

показник не є пріоритетним для них та з кожним роком знижується по всім 

гірничо-металургійним мультинаціональним компаніям країни. В більшості 

Metinvestholding, Interpipe, Ferrexpo зосереджують вагому частину необоротних 

активів в країні базування (Україні), що підтверджує величина показника FATA – 

0,01-6%. 

У зв’язку зі масштабністю діяльності, значною розгалуженістю ринків 

збуту, розсіянням зарубіжних активів ArcelorMittal має дуже високі показники 

інтернаціоналізації. З більш ніж 75 млрд. дол. обсягу продажів на зарубіжні ринки 

приходиться 90-99%; обсяг активів у країнах Азії, Північної та Південної Америки 

складає 53 млрд.грн., а загальна чисельність персоналу перевищує 158 тис.чол. 

Практично всю продукцію відвантажую на зарубіжні ринку промислова група 

Ferrexpo, рівень аналізованого показника досягає 94-97%. Більш повільні темпи 

зростання експорту спостерігаються у промислових груп Metinvestholding (71-

74%) та Interpipe (70-74%) 

Таким чином на основі вищезгаданого стверджуємо, що інтернаціоналізація 

використовується як одна з головних стратегій зростання великих промислових 

підприємств. Для більш обґрунтованої реалізації стратегії інтернаціоналізації 

використовуються два методи визначення рівня інтернаціоналізації: методу 

реакції фондового ринку, метод оцінки бухгалтерських показників за рівнем 

ефективності та інтернаціоналізації. 
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Для оцінювання рівня інтернаціоналізації промислових корпорацій 

металургійної галузі нами було використано метод оцінки бухгалтерських 

показників за рівнем інтернаціоналізації. За допомогою показників FSTS та FATA 

частково дано оцінку рівня інтернаціоналізації промислових корпорацій 

металургійної галузі. 
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АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективний розподіл та належне використання ресурсів були й 

залишаються першочерговим завданням будь-якого підприємства. Основним 

інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства є 

аналіз ділової активності, за допомогою якого можна об'єктивно визначити 

результативність фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та 

перспективи його розвитку. Від об'єктивності та точності оцінки ділової 

активності підприємства залежить якість управлінських рішень, які дають змогу 

пристосовуватися до змін на ринку та активно реагувати й впливати на мінливу 

ринкову ситуацію. 

Дослідження показали, що теоретико-методичні та практичні засади оцінки 

ділової активності знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних та 

зарубіжних економістів. Серед них: В.В. Ковальов, В.О. Мец, Л.А. Лахтіонова, 

Г.О. Крамаренко, Г.В. Савицька, Ю.С. Цал-Цалко, В.О. Подольська, О.В. Яріш та 

ін. 

В економічній літературі зустрічаються різні точки зору щодо складу 

показників оцінки ділової активності підприємства. Так, на думку 
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Г.О.Крамаренко, ділова активність підприємства оцінюється не лише 

абсолютними, а й відносними показниками, до яких належить система показників 

рентабельності. Автор пропонує для оцінки ділової активності й ефективності 

функціонування підприємства також використовувати співвідношення темпів 

зміни прибутку, обсягу реалізації, суми активів (капіталу), показники 

ефективності використання виробничих ресурсів (загальна фондовіддача, 

продуктивність праці, фондоозброєність, оборотність обігових коштів) і 

коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємства [2]. 

Мец В.О. вважає, що оцінку ділової активності слід проводити за якісними 

та кількісними показниками й пропонує для її аналізу використовувати 18 

показників [3]. 

Деякі науковці не виділяють ділову активність як окремий напрям аналізу 

фінансового стану підприємства, однак наводять показники використання 

оборотного капіталу та методи їх визначення. До таких показників відносять 

насамперед показники оборотності обігових коштів та її окремих елементів.  

Комаріст О.І. пропонує показники ділової активності розділити на два рівні: 

ключові показники (для експрес-аналізу) і додаткові (для поглибленого аналізу). 

Ключовими показниками є чистий прибуток, коефіцієнт стійкості економічного 

зростання, коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт оборотності 

власного капіталу, тривалість фінансового циклу. Для визначення резервів 

зростання ділової активності автор пропонує ввести додаткові показники 

оборотності: коефіцієнт оборотності запасів, тривалість оборотності запасів, 

коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках, коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості, тривалість обороту кредиторської заборгованості, 

тривалість операційного циклу [1]. 

На наш погляд, формуючи систему показників оцінки ділової активності 

підприємства, слід ураховувати складові її суті, тобто виокремлювати показники 

внутрішньої та зовнішньої ділової активності.  

Активність підприємства у зовнішньому економічному середовищі 

пропонується оцінювати за такими якісними параметрами: імідж підприємства, 

його ділова репутація; соціальна активність підприємства, яка виражається в його 

участі у розв'язанні складних соціальних завдань подолання безробіття, 

соціального захисту, у формуванні соціальної інфраструктури в районах його 

місцезнаходження; природоохоронна активність підприємства, яка виявляється у 

створенні екологічно чистих виробництв, фінансуванні рекреаційних програм, 

боротьбі зі шкідливими викидами та забрудненням довкілля, здійсненні 

доброчинних внесків для охорони природи [4]. 

Уважаємо, що кількісними параметрами ділової активності підприємства у 

зовнішньому економічному середовищі можуть бути такі: зміна частки 

підприємства на ринку продукції (робіт, послуг); масштаб партнерських відносин 

на внутрішньому та зовнішньому ринках країни; обсяг зовнішньоекономічного 
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обороту; приріст кількості робочих місць; динаміка фондової активності, яка 

виражається у збільшенні обсягу реалізації акцій, підвищенні коефіцієнта 

нотування, зростанні прибутковості та рівня дивідендного доходу акцій. Найбільш 

важлива група показників – це показники внутрішньої ділової активності (рис.1).  

 
 

Рис. 1 – Система показників оцінки внутрішньої ділової активності 

підприємства 

 

Аналіз внутрішньої ділової активності пропонується здійснювати з 

використанням показників, які можна згрупувати за кількома ознаками. 

Основними вимогами до них є цільова орієнтованість, об’єкто-орієнтованість, 

комплексність, системність, збалансованість, мінімальність складу та максимум 

інформативності [5]. 

Таким чином, запропонована система показників ділової активності 

охоплює всі складові її суті. На підставі оцінки цієї системи показників можуть 

бути визначені місце та репутація підприємства на ринку та рівень ефективності 

використання його активів і капіталу 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ  

 

Критерії оцінки ефективності діяльності будь-якої системи – запорука її 

розвитку. Такий напрям, як контролінг, власне, уособлює в собі всі важелі 

інспектування та оцінки діяльності державних установ. Для того, щоб державний 

механізм працював злагоджено, служба контролінгу повинна відповідати всім 

критеріям її ефективності.  

Служба контролінгу являє собою великий, різноманітний механізм, 

спрямований на інформаційний та сервісний контроль за діяльністю підприємств 

та установ. Ця система, завдяки розгалуженості своєї компетентності, вимагає 

багаторівневої перевірки, оскільки має вагомий вплив на роботу установ в цілому 

[3, с. 93]. 

На сьогоднішній день, контролінг – це інструмент, який дозволяє працювати 

на перспективу, покращувати недосконалі елементи державних установ, 

контролювати, обробляти та працювати з фінансами, передбачати проблеми та 

перешкоджати їх настання, планувати та будувати ділову стратегію. Однак, окрім 

повноти та широкого спектру роботи служби контролінгу, відсутні механізми, які 
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б відслідковували зміни в установі з її впровадженням. Отже, неможливо 

відслідковувати тенденції покращення, або, навпаки, погіршення в повній мірі [1, 

с. 15]. 

Для того, щоб проаналізувати роботу контролінгу відповідно до критеріїв 

оцінювання, слід отримати від установи статистику роботи за попередні роки, або 

в період, коли не була застосована служба контролінгу. Це допоможе порівняти 

стратегії з цілями, підготувати звітність про фінансову спроможність та майновий 

стан, впровадити стратегії, які будуть суміжні до роботи установи, для прийняття 

управлінських рішень на різних рівнях, а також, скласти оперативні бюджети. В 

сукупності, це допоможе розподілити навантаження рівномірно, збільшивши 

таким чином ефективність роботи [1, с. 16]. 

Отже, оцінити вплив служби контролінгу можна лише зіставивши 

ефективність попередньої діяльності з тією яка виникла після впровадження нових 

стратегій. Альтернативним варіантом може стати порівняння підприємства або 

установи з іншими, зі схожими за функціоналом системами, або з конкурентами 

[3, с. 83].  

Відповідно до основного завдання впровадження служби контролінгу, 

можемо виділити такі критерії оцінки, як: 

- рейтингова оцінка, або, іншими словами, оцінювання об’єкту з точки зору 

роботи, яка була над ним проведена. Цього можна досягнути методом порівняння 

з минулими досягненнями установи або підприємства; 

- користування статистикою та побудова моделей, відповідно до яких 

здійснюється робота з взаємозалежними показниками; 

- групування, яке полягає в виокремлені з сукупності досліджуваних 

об’єктів споріднених груп підприємств та установ, які мають подібні ознаки; 

- розробка рангового оцінювання всіх елементів єдиної системи, яка буде 

упорядковувати показники відповідно до їх рангу, судячи з темпів їх розвитку та 

зростання. 

Якщо більш детально розглянути ознаки оцінювання, то їх умовно можна 

розділити на три основні групи. Інформаційні, економіко-стратегічні та 

організаційно-управлінські ознаки спрямовані на покращення показників оцінки 

[2, с. 28]. 

Постійний розвиток та зміна умов роботи установ та організацій зумовлює 

впровадження контролінгу, як невід’ємну частину діяльності всієї системи. 

Власне, контролінг спрямований на перспективу та розвиток, наділений 

аналітичними функціями, які допомагають реалізовувати управлінський цикл на 

всіх етапах.  
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«ЗЕЛЕНИЙ» БІЗНЕС ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» 

ЕКОНОМІКИ 

 

Україна належить до багатих на природні ресурси країн, має вигідне 

географічне та геополітичне положення, досить освічене населення та є гарним 

транзитером для енергетичних, товарних та культурних обмінів між країнами 

Сходу та Заходу. 

Сьогодні український бізнес перебуває в пошуку нових способів та прийомів 

для досягнення екологічної чистоти виробництва. Це відкриває нові шляхи у 

застосуванні «зеленої» економіки, яка дозволяє не лише зберегти природне 

середовище, але й покращити конкурентоспроможність підприємств на зовнішніх 

та внутрішніх ринках. 

Термін «зелена» економіка вперше було використано у 1989 р. у доповіді, 

яку підготовила група економістів-екологів для уряду Об’єднаного Королівства 

[1]. Дана доповідь була підготовлена в рамках консультацій щодо забезпечення 

сталого розвитку. У 1992 р. на Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро було проголошено 

створення концепції «зеленої» економіки. Вона була необхідна для забезпечення 

життєво важливого подальшого розвитку людства. 

А.О. Старостіна вказувала, що «зелена» економіка  це економічні 

відносини між суб’єктами господарської діяльності (бізнес), які функціонують на 

принципах захисту та збереженні навколишнього середовища. «Зелена» економіка 

– це впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій та сприяння 

поліпшенню якості життя населення в межах існуючих екосистем [2]. 
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«Зелену» економіку розглядають як складний шлях до стабільного розвитку 

суспільства, який поєднує: економіку, соціальну сферу та екологію. При цьому 

екологія виступає пріоритетною складовою сталого розвитку.  

Застосування «зеленої» економіка має досить багато переваг як для держави, 

так і для бізнесу. 

Переваги для держави: 

- зменшення залежності економіки від зовнішнього постачання 

сировини та зменшення коливань цін;  

- впровадження енерго- та ресурсозбережних інновацій; 

- можливість виходу на нові ринки за рахунок чистого виробництва; 

- додаткове залучення іноземних інвестицій;  

- покращення екологічної ситуації та збереження природних ресурсів; 

- створення позитивного «зеленого» іміджу. 

Переваги для суб’єктів господарювання (бізнесу): 

- зменшення витрат на використання ресурсів; 

- зміна та вдосконалення виробництва; 

- отримання додаткових прибутків на основі використання наявних 

природних ресурсів та за рахунок утилізації відходів; 

- підвищення якості продукції (еко-товари) та підняття їх 

конкурентоздатності; 

- можливість користуватися державними пільгами; 

- диверсифікація структури активів і зниження стратегічних ризиків, 

пов'язаних з традиційним виробництвом. 

В Україні працюють в напрямку розвитку «зеленого» бізнесу для сталого 

розвитку «зеленої» економіки. В Дніпропетровській області серед суб'єктів 

господарювання та населення, реалізується проект «Зелені рішення» бізнесу – 

єднання для сталого розвитку». Цілями даного проекту є:  

- поширення ідей розвитку на основах «зеленої» економіки серед бізнесу 

Дніпропетровщини; 

- висвітлення кращих «зелених» практик підприємств області; 

- поліпшення умов для реалізації «зелених» стартапів; 

- сприяння адаптації ділових кіл до змін законодавства України в рамках 

імплементації угоди з ЄС; 

- дослідження перспектив розбудови «зеленої» економіки з ефективними 

ресурсами на Дніпропетровщині; 

- підвищення обізнаності та посилення ролі бізнесу, громад у забезпеченні 

сталого розвитку області [3]. 

 Для подальшого успішного розвитку «зеленої» економіки в країні 

необхідно створювати ситуації, щоб підприємства, пов'язані із забрудненням 

навколишнього середовища або ті, що перевитрачають енергетичні чи водні 

ресурси, стали невигідними. Тоді бізнесові компанії, які вкладають кошти в 
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«зелені» інновації, зможуть отримувати від цього достатні прибутки та сталий 

розвиток підприємства. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА 

НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб та їх вирішення постає 

вкрай актуальним питанням в умовах повномасштабної війни РФ проти України. 

Так, внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО) – це громадяни України, іноземці 

чи особи без громадянства, які залишили своє місце проживання через збройні 

конфлікти або тимчасову окупацію, а також насильства та порушення прав 

людини [1]. 

Територіальна мобільність внаслідок бойових дій чи тимчасової окупації 

має різні наслідки для постійних мешканців громад та загального розвитку 

населених пунктів. Зокрема, серед змін, що мають позитивні наслідки, варто 

відзначити наступні:  

 у малих містах відбувається збільшення кількості трудових ресурсів;  

 поповнення міст та територіальних громад висококваліфікованими 

спеціалістами, які у перспективі зможуть здійснювати значний внесок у розвиток 

територій; 

 взаємна підтримка, згуртованість та допомога громадян; 

 можливість отримання нових знань, обмін традиціями між регіонами 

України;  
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 можливість безперешкодного отримання гуманітарної допомоги; 

 генерування нових ідей задля покращення міст; 

 формування перспективної податкової бази за рахунок потенційних 

платників податків; 

 розвиток колективної соціальної відповідальності; 

 розвиток волонтерства.  

Але при численних позитивних рисах варто відзначити й недоліки. Зокрема, 

це:  

 зростання навантаження на ринку праці та збільшення рівня безробіття 

населення; 

 напруженість у суспільстві через дискомфорт перенаселення окремих 

територій; 

 зростання цін на нерухомість та оренду житла; 

 проблеми пошуку роботи для постійних мешканців територій через 

пріоритетність працевлаштування ВПО.  

Особи, що мають статус ВПО повинні забезпечуватися підтримкою та 

розміщенням на певний проміжок часу, роботою та наданням освіти, медичною та 

психологічною допомогою, соціальними виплатами для ВПО та пенсійним 

забезпеченням для осіб пенсійного віку, гуманітарною допомогою. У той же час 

внутрішньо переміщені громадяни стикаються з цілим переліком проблем як 

матеріального, так і нематеріального характеру. Зокрема, відсутня єдина база 

інформації з приводу задоволення основних потреб громадян, що були 

переміщені; спостерігається забюрократизованість процедур з приводу отримання 

необхідних документів, що підтверджують статус; проблеми працевлаштування та 

роботи соціальної інфраструктури. Особливої уваги потребує удосконалення 

механізму надання психологічної допомоги біженцям, що має ключове значення у 

період війни. Окреме питання – матеріальне забезпечення та добробут населення 

під час військових дій в Україні. За даними наукового дослідження, що було 

проведене у період з 17 по 23 липня 2022 року, місячний дохід ВПО не перевищує 

5000 гривень, що в цілому менше за мінімальну зарплату в Україні. При цьому 

люди прагнуть повернутися до своїх регіонів через проблеми із 

працевлаштуванням та отриманням трудових доходів відповідно. Так, 71% осіб, 

що виїхали, потребують фінансової підтримки; а 44% громадян мають потребу в 

утепленні житла [ 3 ].  

На рисунку 1 наведена структура ВПО за регіонами походження. Зокрема, 

найвищий рівень втрати людських ресурсів з початку лютого 2022 року 

спостерігається у Харківській області (21 %).  
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Рис. 1 – Регіони походження ВПО у 2022 році, %  

Джерело: [6]  

 

Лідером серед приймаючих регіонів є Дніпропетровська область. Саме тут є 

найбільшою кількість прийнятих ВПО з початку війни в Україні (рис.2).  
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Рис.2 – Структура регіонів України за кількістю прийнятих ВПО, % 

Джерело: [ 4 ] 

 

Серед макрорегіонів походження ВПО лідирує Схід України, що 

пояснюється активними бойовими діями та тимчасовою окупацією територій 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Макрорегіони походження ВПО 

Київ 19% 1,5 млн 

Схід 45% 3,5 млн 

Південь 10% 771 тис. 

Центр 1% 77 тис. 

Північ 23% 1,8 млн. 

Захід 2% 154 тис. 

Джерело: [ 6 ] 
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Як висновок, єдиним методом вирішення наявних проблем є, звичайно, 

завершення війни якнайшвидше відновлення постраждалих територій України. 

Але, враховуючи необхідність адаптації до складних умов сьогодення, варто 

запропонувати наступні напрями роботи: 

- раціональний розподіл матеріальних благ серед ВПО та покращення 

механізму надання допомоги; 

- надання широких можливостей для безкоштовного навчання та 

підвищення кваліфікації; 

- формування інформаційної бази з метою оперативної комунікації серед 

ВПО; 

- надання безкоштовної психологічної допомоги; 

- впровадження системи талонів для ВПО для отримання знижок на оплату 

проїзду у міському та міжміському транспорті; 

- проведення освітніх, культурних, спортивних заходів на безкоштовній 

основі для ВПО (із дотриманням усіх правил безпеки у військовий час); 

- ознайомлення із традиціями приймаючих регіонів; 

- надання комплексної соціальної підтримки для всіх категорій ВПО.  
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СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

За сучасних умов економічної діяльності, обумовлених наслідками 

пандемічних впливів та карантинних обмежень, розвитком глобалізаційних та 

інтеграційних процесів, виробники продукції постійно відчувають ринковий тиск. 

Питання підтримки та підвищення конкурентного стану в цій ситуації є дуже 

актуальним для майбутнього розвитку підприємств. Здатність суб’єкта 

господарювання, що характеризує його можливість та спроможність витримувати 

темпи конкурентної боротьби, визначає економічна категорія 

«конкурентоспроможність». І залежно від категорії та сфери, де це поняття має 

своє застосування, залежить його сутність та трактування [1]. Категорія 

«міжнародна конкурентоспроможність» застосовується до товарів, виробників та 

продавців, функціонування яких виходить за межі національних ринків. 

Метою роботи є дослідження сутності конкурентоспроможності 

підприємства через узагальнення наявних підходів та визначення її складових. 

Конкурентоспроможність пов’язана з комплексом показників, які дають 

змогу визначити відносні сильні та слабкі сторони підприємства. Основними із 

цих показників є прибутковість частки ринку, рентабельність інвестицій, 

плинність кадрів та ріст доходу. Для того щоб підприємство ефективно 

функціонувало на ринку впродовж тривалого періоду, воно повинне випереджати 

конкурентів за різними показниками, а саме: рентабельністю, часткою ринку та 

темпом зростання чистого доходу тощо. Більш конкурентоспроможні 

підприємства будуть демонструватимуть вищі темпи зростання з погляду на 

продажі та доходи, кращу рентабельність від інвестицій, більшу частку ринку та 

доступ до нього порівняно з менш конкурентоспроможними компаніями. 

Конкурентоспроможність підприємства, відповідно до такого підходу, можна 

визначити як всеосяжну порівняльну характеристику, що відображає ступінь 

переваги визначеного набору показників ефективності діяльності підприємства 

відносно інших компаній на ринку у певний період. 

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства – це інтегральна 

відносна його характеристика, що відображає стан підприємства відносно його 

конкурентів за певними показниками та кількісно визначає ступінь конкурентної 

переваги над ними за різними параметрами (або, навпаки, перевагу конкурентів) у 

певний проміжок часу [2]. Відповідно до сутності конкурентоспроможності, 
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конкурентні переваги підприємства – це сукупність ключових відмінних від 

конкурентів факторів успіху, які сприяють забезпеченню підприємству стійкої 

лідируючої конкурентної позиції на ринку в певний період.  

Технологія формування конкурентних переваг підприємства є комплексом 

маркетингових процедур і способів їх виконання, призначених для кращого 

позиціонування підприємства в конкурентному середовищі [3]. 

Можливість формування та забезпечення конкурентних переваг залежить 

від наступних чинників: відмінна якість продукції; ключові компетенції – 

унікальні навички чи технологія, що створюють виняткову цінність для 

споживачів; поява нових технологій; поява нового сегмента галузі внаслідок 

освоєння нової продукції; зміна вартості чи складових виробництва; темпи 

створення та реалізації інновацій; здатність відмовитися від існуючої 

конкурентної переваги на користь формування нової, більш ефективної; 

модернізація власного виробництва; ефективне та раціональне використання всіх 

видів ресурсів та їх оптимальне структурне співвідношення. В умовах глобальної 

конкуренції конкурентна перевага підприємства забезпечується її діяльністю на 

всіх ринках. 

Унікальні конкурентні переваги забезпечують конкурентоспроможність 

підприємства на ринку в сердньо- та довгостроковому періодах. Завдяки 

прерогативам у наявних ресурсах чи перевагам, які забезпечують операційну 

ефективність, забезпечується лише тимчасовий результат, тому підприємствам 

необхідно сконцентруватись на унікальному позиціонуванні компанії та орієнтації 

на унікальні види діяльності. Саме це дозволить здобути довгострокові 

конкурентні переваги [3]. 

Таким чином, категорія «конкурентоспроможність підприємства» 

відображає здатність підприємства результативно використовувати свій наявний 

конкурентний потенціал, розширювати займану частку ринку і, як результат, 

утримувати певні позиції на ринку. Міжнародна конкурентоспроможність 

підприємства формує спроможність використання конкурентних переваг у межах 

певного зовнішнього ринку, а оскільки на різних ринках критерії конкуренції 

різні, інструментарій забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності 

може істотно різнитися. Вибір конкретних інструментів та механізмів 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства, в першу чергу визначається 

пріоритетними цілями розвитку підприємства, його поточною позицією та 

кон’юнктурою самого ринку. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Ефективний розвиток страхових компаній залежить від дієвої організаційної 

системи управління, яка сприяє досягненню важливих і вчасних ключових 

результатів у різних сферах діяльності компаній. Сучасним інструментом 

підвищення якості управління страховою компанією є система контролінгу, яка 

займає важливе місце у функціонуванні деяких страхових компаній. Контролінг 

формує нові концепції для утворення результативної моделі управління, нові 

методи, принципи та інструменти менеджменту, створює загальну систему обігу 

інформаційної забезпеченості компанії, формулює обіг інформації для управління 

між структурними підрозділами і організовує аналітичне місце її обробки. 

Зважаючи на перспективність використання контролінгу, метою роботи є 

дослідження особливостей побудови системи контролінгу в страхових компаніях. 

Причиною виникнення кризових ситуацій в більшості страхових компаній є 

низький рівень управління. Некомпетентні та хибні дії керівництва здатні 

спричинити безповоротні наслідки, навіть довести компанію до банкрутства. 

Страхові компанії особливо потребують створення інформаційної системи, за 

допомогою якої керівництво могло б вирішувати управлінські задачі на підставі 

перевірених, своєчасних та якісних даних. Саме контролінг може забезпечити 

керівництво необхідною інформацією, для прийняття управлінських рішень. 

Відповідно до [1, с. 9], контролінг представляє собою систему управління 

організацією, яка містить облік, аналіз, планування, нормування та контроль 

завдяки чому забезпечується надання, опрацювання та формування інформаційних 

підсумків щодо діяльності компанії. 

Метою побудови системи контролінгу страхової компанії є аналіз 
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фактичного фінансового та техніко-економічного становища у порівнянні з 

плановими показниками, виявлення динаміки закономірностей та тенденцій 

розвитку компанії, попередження негативного впливу чинників та дослідження 

положення на ринку [2, с. 337]. Одним з основних завдань системи контролінгу є 

моніторинг зміни зовнішнього стану та формування бажаної цілі для отримання 

результативної мети діяльності компанії [1, с. 10]. Сутність системи контролінгу 

страхової компанії виявляється через її функції (рис. 1). 

Першочерговою стадією проведення контролінгу, що гарантує 

результативність процесу управління страхових компаній є визначення бажаної 

цілі, себто узгодження кількісних та якісних результатів роботи та ймовірності 

розвитку страхової компанії [4]. Коректне функціонування системи контролінгу 

потребує відповідного організаційно-інформаційного забезпечення, можливості 

безперешкодного отримання необхідної сукупності даних про об’єкти фінансово-

господарської діяльності [4]. На підставі триманих даних бухгалтерського, 

фінансового та управлінського обліку, підрозділ контролінгу аналізує явища та 

процеси в компанії, виявляє недоліки, порівнює фактичні дані з плановими, 

знаходить причини відхилень та пропонує покращення ситуації в компанії [1, с. 

10]. 

 

ФУНКЦІЇ КОНТРОЛІНГУ

Інформаційне забезпечення

утворення системи забезпечення 
інформацією щодо системи обліку та 

звітності, умов функціонування 
компанії тощо

Координація 

об¶єднання інформації в системі 
управління,  узгодження потреб в 

інформації та її отриманні

Планування

 стратегічне (обчислення ймовірності 
дійти запланованої цілі), оперативне 

(структуризація плану та його 
координація)

Контроль, ревізія та аудит

постійний контроль за дотриманням працівників 
відповідного документообігу, ведення операцій, 

функцій згідно їх обов'язків, забезпечення 
збереження прибутків компанії та проведення 

контрольно-аналітичної роботи

Внутрішіній консалтинг

методологічне забезпечення та надання 
рекомендацій й консультацій керівнику компанії 
у процесі вдосконалення планування, стратегії, 

розробки та створення новітніх процесів
 

 

Рис. 1 – Функції контролінгу 

Джерело: розроблено автором на основі: [2, с. 338] 

 

Перевагами утворення системи контролінгу для страхових компаній є: 

створення підрозділу, що відповідатиме за результати роботи; підвищення рівня 

аналітичної роботи; підвищення стану та якості інформаційного забезпечення 

взаємодії відділів; збільшення рівня доступності до інформаційного потоку даних; 

поліпшення планування роботи підрозділів та стану підготовки документації для 

керівництва. Недоліками: зміна організаційної структури управління; необхідність 

створення служби контролю для уникнення зловживань відділом контролінгу; 
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збільшення витрат на утримання нових відділів [3].  

Отже, система контролінгу страхових компаній відіграє важливу роль в 

управлінні ними, тому що є сучасним та ефективним підходом до управління. 

Економічна суть контролінгу полягає в об’єднанні та перетворенні наявних 

методів планування, аналізу, обліку та контролю в єдину цілісну систему 

отримання, передачі та обробки інформаційного потоку, що в кінцевому 

результаті сприяє ухваленню ефективних управлінських рішень.  
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ 

 

Діяльність підприємств у будь-якій державі виконує особливу функцію в 

економіці, адже забезпечує розвиток економіки. Завдяки тому, що фірма або 

підприємство виготовляє продукцію, утворює робочі місця, сплачує податки 

економіка не стоїть на місці, йде грошовий обіг та зростає валовий національний 

продукт, який характеризує економічний розвиток країни. Тому від ефективності 

функціонування підприємства залежить стан економічного розвитку держави та 

якість життя населення. 

На жаль, економіка нашої держави зазнала багатьох змін, починаючи з 2014 

року. За таких обставин, на сьогодні є особливо актуальним на 

загальнодержавному рівні своєчасний та якісний статистичний аналіз фінансового 
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стану підприємств, оцінювання їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової 

стійкості та пошук шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності саме 

цього сектора економіки. Необхідною умовою проведення статистичного аналізу 

фінансового стану підприємств є удосконалення його методологічних засад з 

урахуванням міжнародного досвіду. 

Статистичний аналіз повинен надавати кількісну та якісну характеристику 

фінансового стану підприємництва за видами економічної діяльності на 

регіональному рівні і на рівні країни. Крім того, на теперішній час постійно 

зростає потреба в інформаційних ресурсах щодо фінансового стану підприємств, 

які б дали змогу користувачам, серед яких можуть бути й потенційні інвестори, 

оцінити інвестиційну привабливість тієї чи іншої галузі економіки (регіону) в 

контексті підприємництва, оперативно вибирати раціональні шляхи використання 

фінансових ресурсів. 

Метою статистичного аналізу фінансового стану підприємств є складання 

невеликої кількості основних показників, які об’єктивно і повно характеризують 

фінансовий стан підприємства, його прибутки та збитки, зміни в структурі активів 

і пасивів, розрахунків з дебіторами і кредиторами і за допомогою їх оцінювання 

фінансового стану підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу.[3] 

Завдяки статистичним даним підприємства можна охарактеризувати 

фінансовий стан підприємства: комплексне поняття, яке є результатом взаємодії 

всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається 

сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою 

показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових 

ресурсів. 

На рисунку 1 представлена сутність статистики фінансів підприємства: 

завдання, джерела, напрями та методи. 

Існує кілька методів, за допомогою яких проводиться аналіз фінансової 

звітності підприємства. Найпоширеніші з них наступні: 

1. Горизонтальний аналіз полягає в побудові аналітичних таблиць, де 

абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання або приросту. 

Таке зіставлення можна здійснювати за допомогою показників динаміки: 

абсолютного приросту, темпу зростання, темпу приросту і абсолютного значення 

1 % приросту.  
2. Вертикальний (структурний) аналіз – базується на визначені структури 

позицій балансу. Для цього використовуються відносні величини структури, які 

характеризують склад, структуру бухгалтерського балансу.  

3. Різновидом горизонтального аналізу є трендовий аналіз – порівняння 

кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів і визначення основної 

тенденції динаміки показника за допомогою побудови трендового рівняння. 

Трендове рівняння дає можливість визначення значень показника в майбутньому, 
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тобто зробити прогнозний аналіз. Трендовий аналіз носить характер прогнозного, 

перспективного аналізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Сутність та основні складові статистики фінансів 

 

4. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок співвідношень 

між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення 

взаємозв’язків показників. Відносні показники підрозділяються на коефіцієнти 

розподілу та коефіцієнти координації. Коефіцієнти розподілу застосовуються в 

тому випадку, коли потрібно визначити, яку частину той чи інший абсолютний 

показник фінансового стану становить від підсумку що включає його групи 

абсолютних показників. 

5. Порівняльний (просторовий) аналіз – порівняння фінансових показників 

підприємства з аналогічними показниками інших підприємств, середніми 

значеннями цих показників по відповідних галузях, нормативними значеннями.  

6. Факторний аналіз – методика комплексного й системного вивчення й 

виміру впливу факторів на величину результативних показників [4] . 

З лютого 2022 року призупиняється оприлюднення статистичної інформації 

до закінчення дії воєнного стану, тому можна проаналізувати лише дані за січень-

вересень 2021 року. (табл.1) [5] 

 

Завдання 

 формування системи 

показників для оцінки 

фінансових результатів 

діяльності підприємств; 

 виявлення та 

моделювання чинників, 

які зумовлюють зміну 

доходів, витрат і 

прибутків підприємств;  

 організація системи 

державних статистичних 

спостережень у вивченні 

фінансового стану 

підприємств . 

Джерела 

 
 фінансова 

звітність 

підприємств; 

 державна 

статистична 

звітність; 

 адміністратив

ні дані органів 

та інститутів 
державного 

управління. 

Напрями 

 
 оцінка та аналіз фінансового 

стану підприємств; 

 оцінка та аналіз ділової 

активності; 

 оцінка фінансових 

результатів; 

 оцінка та аналіз 

ефективності діяльності 

підприємств. 

 аналіз абсолютних і 

відносних показників 

фінансової стійкості 

підприємства; 

 аналіз грошових потоків 

підприємства. 

Методи 

 
 горизонтальний; 

 вертикальний; 

 трендовий; 

 аналіз 

відносних 

показників; 

 порівняльний 

аналіз; 

 факторний. 

Статистика фінансів 
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Таблиця 1– Фінансові результати до оподаткування великих та середніх 

підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2021 року 

Вид економічної 

діяльності 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання, млн. 

грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток/ 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

1 2 3 4 5 6 

Усього 587000,6 77,1 701964,6 22,9 114964,0 

сільське, лісове та 

рибне 

господарство 

593,3 68,7 739,9 31,3 146,6 

промисловість 392697,5 75,4 446142,0 24,6 53444,5 

будівництво 1131,1 75,3 3075,8 24,7 1944,7 

оптова та 

роздрібна торгівля; 

ремонт 

автотранспортних 

засобів і 

мотоциклів 

84305,7 85,3 96766,9 14,7 12461,2 

транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

8083,6 60,4 24612,7 39,6 16529,1 

тимчасове 

розміщування й 

організація 

харчування 

4501,3 60,4 4749,1 39,6 247,8 

інформація та 

телекомунікації 
21991,3 81,1 23922,4 18,9 1931,1 

фінансова та 

страхова 

діяльність  

43247,7 91,0 65720,2 9,0 22472,5 

операції з 

нерухомим майном 
8120,3 73,5 9495,0 26,5 1374,7 

професійна, наукова 

та технічна 

діяльність 

18513,9 74,3 19055,2 25,7 541,3 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 

діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

4365,9 68,0 4869,7 32,0 503,8 

освіта -25,2 75,0 10,8 25,0 36,0 

охорона здоров'я та 

надання соціальної 

допомоги 

227,5 59,6 2496,6 40,4 2269,1 

мистецтво, спорт, 

розваги та 

відпочинок 

-727,1 50,0 276,8 50,0 1003,9 

надання інших видів 

послуг  
-26,2 83,3 31,5 16,7 57,7 

 

З таблиці 1 видно, що за досліджуваний період прибуток отримали 77,1 % 

підприємств, що характеризує ефективну діяльність підприємств. Найбільша 

частка підприємств, які отримали прибуток належить до сфери фінансової та 

страхової діяльності (91% до усієї кількості підприємств у цій сфері). Це дуже 

добре, оскільки використання фінансових та страхових послуг свідчить про 

високий рівень фінансової грамотності населення. Найменша частка підприємств, 

що отримала прибуток належить до підприємств у сфері мистецтва, спорту, розваг 

та відпочинку (50% до усієї кількості підприємств). 

Позитивним також моментом можна вважати, що частка підприємств, які 

отримали збиток становить лише 22,9%. Найбільша частка збитків належить до 

підприємств у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Відповідно 

найменша – підприємства сфери фінансової та страхової діяльності (9% до усієї 

кількості підприємств у цій сфері). 

Підсумовуючи вищенаведене слід відмітити що підприємства в Україні 

працюють ефективно та вносять вагомий внесок до бюджету країни та сприяють 

розвитку економіки в цілому. Отже, розвиток підприємництва України займає 

дуже важливе місце у економічному зростанні країни. Через створення 

сприятливих можливостей для розвитку підприємництва Україна зможе досягти 

високих економічних результатів у даній сфері економіки. Наша країна має 

високий потенціал до вдосконаленого розвитку підприємництва, необхідно лише 

сконцентрувати зусилля на подоланні фінансово-економічної кризи та підвищенні 

рівня життя населення. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ 

 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що посягання на територіальну 

цілісність української держави і її недоторканість засвідчили підвищену суспільну 

небезпеку та тяжкі наслідки. У зв’язку з цим розуміння напрямків змін у контексті 

повоєнного відновлення економіки на всіх рівнях є запорукою успішного та 

ефективного відновлення та відбудови всього соціально-економічного механізму. 

Дослідженням різних аспектів економічного розвитку України займалася і 

займається велика кількість науковців з України, серед них: В. Геєць, Ю. Уманців, 

М. Ільїна, Г. Притула, Г. Возняк та ін. Проте на сьогоднішній день залишається 

ряд невирішених питань, які потребують подальших наукових досліджень. 

Сьогодні Україна переживає економічну кризу у зв'язку з агресією Росії, 

лише у березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – 

більш ніж втричі, порівняно з даними за лютий 2022 року [2]. Загалом (за даними 

опитування Advanter Group станом на 10.06.2022) майже половина підприємств 

зупинено (18,7%) або майже призупинено (28,1%), загальні прямі збитки МСП 

оцінюються у 83 мільярди доларів США, ділова активність падає, а експортери 

стикаються з обмеженими можливостями через блокування портів – поточні 

логістичні маршрути покривають менше 20% експорту. Понад 10 млн українців 

(~25% населення) покинули свої домівки, у тому числі 7,5 млн виїхали за кордон.  

У результаті вже щонайменше 3 мільйони українців втратили роботу, а 53% 

населення ризикують її втратити (за даними ООН). Зростання рівня безробіття, за 
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оцінками, перевищить 30%. Рівень заробітної плати, за експертними оцінками, 

знизився з 9 до 58% у різних сферах економічної діяльності, а заборгованість із 

заробітної плати перевищує 3 млрд грн. Бюджетні витрати зросли майже вдвічі за 

рахунок збільшення витрат на оборону, підтримку бізнесу та гуманітарну 

допомогу [4]. 

Отже, повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на 

територію України завдало потужного удару по всіх ланках економічної системи 

нашої країни. Зменшився обсяг виробництва основних видів продукції, зокрема, 

що є основою експортного потенціалу України. Крім того, заблоковані порти і, 

таким чином, більша частка зовнішньої торгівлі. Руйнується транспортно-

логістична, соціальна, маркетингова та інженерна інфраструктура цілих регіонів. 

Відбувається відтік кадрів за кордон і часткове їх переміщення на захід країни, що 

тимчасово виключає сотні тисяч людей з активного економічного життя [1]. 

Щодо вирішення питань відносно масштабного післявоєнного економічного 

відновлення, то розпочати його можна буде тільки після припинення бойових дій 

на території України. І здійснюватися воно має на основі плану, розробленого 

українським урядом і підтриманого міжнародними донорами [3, c. 79]. Тож, що 

вже сьогодні має формуватися стратегія повоєнного економічного розвитку 

України. І сьогодні, експерти оприлюднюють різні ідеї та думки про те, як 

відновити зруйновану інфраструктуру та економіку України. Однак, ефективність 

заходів щодо відновлення Україні можлива лише в тому разі, якщо вони будуть 

реалізовуватимуться в руслі чіткої та послідовної стратегії [5, c. 197].  

Також, зазначимо, що Україна має потенціал дати гідну відповідь на всі ці 

виклики – як нові, так і успадковані та має всі можливості для економічного 

розвитку: наявність власної сировини, зокрема руди та продукції рослинництва; 

диверсифіковане виробництво, що дає можливість спрямувати енергію на 

зростання одних галузей для розвитку та створення інших; географічне 

розташування; високий інтелектуальний капітал країни та доступна 

електроенергія. 

Отже, зазначимо, що зменшення обсягів виробництва основних видів 

продукції, руйнування транспортно-логістичної, соціальної, маркетингової та 

інженерної інфраструктури цілих регіонів вимагають впровадження прогресивних 

управлінських технологій, здатних ефективно вирішувати завдання бізнесу та 

швидко реагувати на зміни які спричинені Російською Федерацією через 

масштабне вторгнення до України. Сьогодні нам потрібні рішення, які об’єднають 

людей, інформацію та бізнес-процеси для ефективного управління всіма сферами 

діяльності підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ СПІВВІДНОШЕННЯМ ПОПИТУ НА РЕСУРСИ ТА ЇХ 

ПРОПОЗИЦІЇ В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

У сфері міжнародних відносин торгівля є засобом, за допомогою якого 

країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх 

ресурсів і, таким чином, збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні 

держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок 

спеціалізації на виробах, що вони можуть виробляти з найбільшою відносною 

ефективністю, і їх подальшого обміну на товари, які вони не в змозі самі 

ефективно виробляти. 

У чому полягає мотивація країни до торгівлі? По-перше, економічні ресурси 

– природні, людські, інвестиційні – розподіляються між країнами світу вкрай 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf
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нерівномірно; країни суттєво відрізняються своєю забезпеченістю економічними 

ресурсами. По-друге, ефективне виробництво різноманітних товарів вимагає 

різних технологій чи комбінації ресурсів. 

Характер і взаємодію цих двох обставин можна легко проілюструвати. 

Японія, наприклад, володіє великою і добре освіченою робочою силою; 

кваліфікована праця коштує дешево, оскільки є в надлишку. В зв’язку з цим 

Японія спроможна ефективно виробляти (з низькими витратами) різноманітні 

товари, для виготовлення яких вимагається велика кількість кваліфікованої праці. 

Австралія – навпаки, володіє великими земельними просторами, але 

недостатніми людськими ресурсами і капіталом, тому може дешево виробляти 

такі товари, як пшениця, вовна, м’ясо тощо. Бразилія має родючі ґрунти, 

тропічний клімат, там випадає велика кількість опадів, у надлишку є 

некваліфікована робоча сила, тобто є все необхідне для виробництва дешевої кави. 

Промислово-розвинені країни знаходяться в кращому стратегічному 

становищі стосовно виробництва капіталоємних товарів, наприклад, автомобілів, 

сільськогосподарського обладнання, машин та хімікатів. Важливо підкреслити те, 

що економічна ефективність країн, здатних виробляти різноманітні товари, може 

змінюватися і дійсно змінюється з часом. 

Зрушення в розподілі ресурсів і технологій можуть призводити до зрушень у 

відносній ефективності виробництва товару в тих чи інших країнах. Наприклад, за 

останні 40-50 років в Україні істотно підвищилася якість робочої сили і значно 

збільшився обсяг основних фондів. Тому країна, що експортувала півстоліття тому 

сировину, тепер вивозить вироби обробної промисловості. Точно так нові 

технології, що сприяли розвитку виробництва, радикально змінили структуру 

ресурсів, необхідних для виготовлення товарів і, таким чином, змінили відносну 

ефективність їхнього виробництва. 

Отже, в міру еволюції національних економік можуть змінюватися кількість 

і якість робочої сили, обсяг і склад капіталу, виникати нові технології.  

На сьогодні інтеграція України в світовий економічний простір є 

обов’язковим завданням побудови економіки. Але для того, щоб цей процес 

дійсно приніс очікувані результати, потрібно зрозуміти і реалізувати декілька 

важливих положень. Вони повинні ґрунтуватися на: 

 знанні і прогнозуванні тенденцій в змінах зовнішньоекономічного 

середовища (системи світового господарства); 

 інтересах – трансформації національного господарства, що могло б 

забезпечити ефективну взаємодію зі світовим господарством на основі високого 

рівня конкурентоспроможної економіки. 

Наша держава лише входить в систему світового господарства і від того, як 

цей процес буде відбуватися, залежить не стільки динаміка зовнішньої торгівлі, а 

насамперед – можливість подальшого соціального і економічного розвитку 

держави як органічної підсистеми світової економіки. У процесі інтеграції в 



47 

 

світове економічне господарство Україна буде зустрічатися з величезними 

складнощами. Це обумовлено рядом причин. 

По-перше, Україна ще не визначилася повною мірою з основними 

напрямками і механізмами структурної перебудови економіки, критерії якої 

повинні визначатися з урахуванням особливостей розвитку світової системи 

господарювання, а також реальних можливостей інтегрування в неї України. 

По-друге, дуже гостро стоять питання як безпеки в сфері 

зовнішньоекономічних відносин, так і взагалі економічної безпеки, що необхідно 

вирішувати з позицій активного конкурентного протистояння на світовому ринку. 

По-третє, існують явні протиріччя регіонального характеру, вирішення яких 

можливо тільки за допомогою довгострокових договірних принципів, шляхом 

активного включення в інтеграційні процеси, з визначенням глобальних 

національних пріоритетів та їхнім балансуванням з іншими, що існують у 

світовому економічному господарстві. 

По-четверте, спроби активного спілкування і діалогу з міжнародними 

фінансовими інститутами, як гарантами входження України в світовий ринок і 

оновлення економіки, поки що викликають неадекватну реакцію широких кіл 

української громадськості, оскільки досі ще не чітко визначені орієнтири нашої 

країни ні в розвитку її «внутрішньої» економіки, ні в пошуках її майбутнього 

місця в світовому господарстві. 

Перераховані причини зумовлюють актуальність розробки концепції 

довгострокової зовнішньоекономічної політики на 15-20 років. Зараз не існує, по 

суті, ані доктрини, ані налагодженої зовнішньоекономічної політики нашої країни. 

Її зовнішньоекономічна політика – це, переважно, роздрібна торгівля, навколо якої 

сконцентровані зусилля з її так званої «лібералізації». 

 

 

УДК: 005.336.4:[338.46:614] 

Булат Г.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький 
 

Табола Н.М., здобувачка освітнього ступеня магістра спеціальності  

073 «Менеджмент» Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький 

 

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ЗАКЛАДУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Ефективне управління інтелектуальним капіталом закладу охорони здоров’я 

неможливе без побудови дієвої системи, в основу функціонування якої покладено 



48 

 

прогресивні, науково обґрунтовані принципи і підходи. Діяльність системи 

управління інтелектуальним капіталом закладу охорони здоров’я повинна бути 

спрямована на підвищення його конкурентоспроможності, максимізацію цінності 

інтелектуального капіталу та організації в цілому, інтелектуалізацію трудової 

діяльності і підвищення вартості нематеріальних активів, формування умов для 

безперервного розвитку. 

Об'єктом управління системи інтелектуальним капіталом закладу охорони 

здоров’я є інтелектуальний капітал медичного закладу, суб'єктами управління – 

керівництво медичного закладу, всі структурні підрозділи. Метою створення 

системи управління інтелектуальним капіталом закладу охорони здоров’я є 

переведення управління інформацією і знаннями в правову та економічну 

площину. При цьому забезпечується: максимально ефективне використання 

інформації і знань в господарській діяльності медичного закладу; підвищення 

вартості інтелектуальних ресурсів медичного закладу; закріплення юридичних 

прав на об'єкти інтелектуальної власності за їх авторами; використання 

інтелектуального потенціалу працівників медичного закладу на основі цього 

побудова системи матеріального і нематеріального стимулювання; створення 

системи охорони об'єктів інтелектуальної власності; створення системи оцінки та 

обліку інтелектуального капіталу працівників, підрозділів та медичного закладу в 

цілому [1]. Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що побудова системи 

управління інтелектуальним капіталом закладу охорони здоров’я має базуватися 

на таких принципах: системність, комплексність, цілісність, циклічність, 

рівновага, адаптивність. Розглянемо детальніше кожен з цих принципів [2; 3]. 

Використання цих принципів дозволяє побудувати дієву систему управління 

інтелектуальним капіталом закладу охорони здоров’я, що забезпечує його 

постійне зростання і примноження, формування конкурентних переваг медичного 

закладу в довгостроковому періоді, а також проведення успішних організаційних 

змін у відповідь на мінливі умови зовнішнього середовища. 

Розроблена нами система управління інтелектуальним капіталом закладу 

охорони здоров’я об'єднує підсистему управління людським капіталом, 

підсистему управління структурним капіталом і підсистему управління ринковим 

капіталом (рис. 1). 

Важливим аспектом імплементації системи управління інтелектуальним 

капіталом є оцінка її ефективності. В даному випадку можна застосувати відомі 

методики оцінки інвестиційних проектів. Як дохід від інвестицій, які 

забезпечують формування інтелектуального капіталу, розглядається додатковий 

дохід закладу охорони здоров’я, отриманий за рахунок впровадження інновацій. 

При цьому, основними показниками, які можуть бути використані для проведення 

оцінки ефективності системи управління інтелектуальним капіталом, є: чистий 

дисконтований дохід, внутрішня норма прибутковості, індекс прибутковості, 

термін окупності (без урахування і з урахуванням дисконтування).  
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Рис. 1 – Система управління інтелектуальним капіталом закладу охорони 

здоров’я 

Примітка. Складено автором 

 

Таким чином, запропонована система управління інтелектуальним капіталом 

закладу охорони здоров’я дозволить імплементувати в його діяльність прогресивні 

підходи сучасного менеджменту, сприятиме підвищенню ефективності 

формування та використання інтелектуального капіталу на мікрорівні, 

забезпечення безперервного людського розвитку персоналу, активізації 

інноваційної діяльності і збільшенню числа інноваційних розробок . Діяльність 

кожної з підсистем управління інтелектуальним капіталом закладу охорони 

здоров’я повинна сприяти досягненню загальних цілей системи, ефективному 

формуванню, використанню і збереженню інтелектуального потенціалу в 

довгостроковому періоді. 

Об’єкт управління 
Інтелектуальний капітал 

закладу охорони 

здоров’я 

Суб’єкт управління 
Керівництво закладу охорони здоров’я, всі структурні підрозділи 

(юридичний відділ, бухгалтерія, відділ кадрів, планово-

економічний відділ, відділення тощо) 

Система управління інтелектуальним капіталом закладу охорони здоров’я 
Принципи побудови: системність, комплексність, цілісність, циклічність, 

рівновага, адаптивність 

Підсистема 

управління людським 

капіталом 

Підсистема управління 

структурним капіталом 

Підсистема 

управління ринковим 

капіталом 

 підвищення рівня 

освіти та кваліфікації 
персоналу; 
 формування необхідних 

професійних знань 

персоналу; 
 побудова ефективної 

орієнтованої на результат 
корпоративної культури; 
 залучення унікальних 

фахівців; 
 HR-брендинг; 
 побудова ефективної 

системи комунікацій 

 захист та ефективне 

використання прав 
інтелектуальної власності; 
 удосконалення 

технологій надання 

медичних послуг; 
 управління 

інформаційними 
ресурсами, захист даних; 
 підвищення 

ефективності системи 

менеджменту закладу 

охорони здоров’я. 

 ефективне управління 

брендом закладу охорони 
здоров’я; 
 забезпечення 

довгострокових та 

надійних відносин з 

пацієнтами та 
постачальниками; 
 підвищення 

ефективності 

функціонування системи 

надання медичних послуг 
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Значну увагу інституційним засадам розвитку аграрного сектору приділяли 

вітчизняні науковці: О. Бородіна, Н. Варшавська, Д. Вітько, В. Лагутін, М. 

Ігнатенко, Ю. Лопатинський, М. Малік, В. Міняйло, О. Міняйло, О. Попова, І. 

Прокопа, П.Саблук, Ю. Уманців, Т. Усюк, О. Шульга та інші. Водночас 

подальшого дослідження потребують питання забезпечення розвитку аграрної 

сфери за умов європейської інтеграції України, зокрема, провадження 

зовнішньоекономічної діяльності аграрними підприємствами. 

Аграрний сектор з початку 2020 р. демонстрував падіння виробництва. Так, у 

2020 р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2019 р. становив 88,5 % 

(рис. 1.).  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Бізнес%20Інформ
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Рис.1 – Індекси сільськогосподарської продукції у 2019-2020 рр. 

Джерело: Державна служба статистики України, режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

При цьому, якщо сільськогосподарські підприємства зменшили 

виробництво на 14 %, то господарства населення – на 6,8 %. Основним чинником 

падіння стало зниження виробництва рослинницької продукції на 13,9 %, тоді як 

виробництво тваринницької продукції скоротилося на 2,6 %. Тривають негативні 

тенденції у тваринницькій галузі – поголів'я ВРХ у господарствах усіх категорій 

станом на 1 грудня 2020 р. порівняно з відповідним показником станом на 1 

грудня 2019 р. скоротилося на 6,1 % (у т. ч. корів – на 6,0 %), овець та кіз – на 5,7 

%, птиці – на 5,7 %. Виключенням є лише поголів'я свиней, яке за вказаний 

період зросло на 1,6 %. Скорочення поголів’я ВРХ та іншої худоби передусім у 

господарствах населення – основних утримувачах тварин – потребує посилення 

уваги для вирішення даної проблеми, адже вона загрожує продовольчій безпеці 

держави. 

У 2020 р. зафіксовано зниження обсягів виробництва 

сільськогосподарських культур. Так, станом на 1 грудня 2020 р. зернових та 

зернобобових культур було зібрано 633445,4 тис. ц, що на 17,6 % менше 

порівняно з показником на відповідну дату 2019 р., пшениці – 252761,1 тис. ц 

(менше на 12,8 %), кукурудзи на зерно – 280599,9 тис. ц (менше на 23,5 %), 

ячменю – 78328,6 тис. ц (менше на 14,3 %). При цьому відбулося зниження 

урожайності, зокрема: зернових та зернобобових з 48,2 ц/га (станом на 1 липня 

2019 р.) до 40,0 ц/га (станом на 1 липня 2020 р.) або на 17,0 %, пшениці – з 42,5 

ц/га до 38,8 ц/га або на 8,7 %, кукурудзи на зерно – з 71,2 ц/га до 51,1 ц/га або на 

28,2 %, ячменю – з 35,1 ц/га до 33,0 ц/га або на 6,0 % відповідно. 

Водночас слід відмітити, що аграрний сектор у січні-вересні 2020 р. 
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забезпечив 22,2 млрд дол. США експортних надходжень, що становило 45,1 % 

загального обсягу товарного експорту країни. 

З початку 2021 р. негативна тенденція зниження сільськогосподарського 

виробництва продовжилася. Так, у січні 2021 р. індекс сільськогосподарської 

продукції становив 94,3 % порівняно з січнем 2020 р., у т.ч. в підприємствах – 

93,3 %, у господарствах населення – 95,7 %. 

Сучасний етап розвитку аграрного сектору економіки України 

характеризується переходом на якісно новий етап, який зумовлений процесами 

глобалізації. 

Необхідність трансформації в діяльності підприємств агропромислового 

комплексу призводить до появи нових механізмів і форм взаємодії між 

суб’єктами господарювання, яка потребує системи стратегічного управління на 

всіх етапах агропромислового господарства, яка буде враховувати особливості 

сільськогосподарського виробництва, викликані глобальними викликами 

економіки. 
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АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ 

ТОВАРІВ 

 

У сучасних умовах все більше починає розвиватись ринок товарів 

промислового призначення, що призводить до певних якісних змін у економіці 

будь-якої країни, а саме у відносинах між покупцями та виробниками товарів. 

Неможливо проаналізувати, планувати та контролювати виробничу діяльність без 

аналізу поведінки споживачів, їхніх потреб та особливостей. Тому задля 
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правильного прийняття ефективних маркетингових та управлінських рішень 

потрібно аналізувати поведінку споживача на будь-яких ринках, особливо на 

сучасніших. 

Поняття промисловий ринок розглядається як ринок товарів та послуг, який 

обслуговує різні види підприємств та організацій, а також урядові інститути, що 

використовуються для споживання, виробництва інших товарів або послуг, 

перепродажу, оренди. В порівнянні з споживчим ринком, промисловий ринок має 

більш значний обсяг збуту та обсяг закупівель, проте кількість споживачів 

незначна, й більш того вони географічно сконцентровані. Природа закупівель на 

промисловому ринку більш професійна, в той час як на споживчому ринку вона 

більш індивідуальна. Розташування промислових ринків концентрується у місцях 

зосередження певних ресурсів (паливних, енергетичних, тощо). [1, с. 287] 

Попит на промисловому ринку також відрізняється від споживчого він має 

певні ознаки, а саме на промисловому він більш нееластичний, нестійкий та 

парний. Тобто, зміни у цінах майже не впливають на попит, постійно існує 

потреба з оновленням засобів виробництва у технічному відношенні та попит на 

певний промисловий товар одного виду нерідко викликає попит на інший, що 

використовується разом із першим відповідно.  

Споживачами на промисловому ринку можуть бути, як фізичні так і 

юридичні особи. Головною ознакою щодо поділу споживачів на промисловому 

ринку являється форма власності підприємства. Завдяки цьому виникає 

можливість проаналізувати економічний інтерес організації та сформувати 

маркетингову стратегію, щодо цих інтересів. Виробникам на промисловому ринку 

потребное знати: то само приймає рішення про закупівлю, які критерії при виборі 

товару розглядаються та наскільки ці індивідууми залежні від чинників 

навколишнього середовища. 

На поведінку споживачів промислового ринку впливають фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовища фірми. Так до факторів зовнішнього 

середовища відносять політичну ситуацію, рівень попиту, перспективу розвитку 

підприємства, діяльність конкурентів. Факторами внутрішнього середовища 

виступають: мета підприємства, методи роботи, структура управління та 

внутрішні процеси підприємства.  

Модель поведінки споживача на промисловому ринку також має певні 

особливості [2, с. 77]: 

1. Усвідомлення потреби та її детальна характеристика. Відрізняється від 

аналогічного етапу на споживчому ринку тим, що на промисловому ринку 

покупець має обмеження у бюджеті, певні вимоги щодо якості та кількості, 

термінів доставки тощо. В аналіз вартості продукту входить дослідження усіх 

деталей та комплектуючих, а також вивчення витрат у разі їхньої несправності.  
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2. Пошук постачальників. Також має певні відмінності від споживчого 

ринку, а саме більш чіткий та цілеспрямований пошук, часто пошук здійснюється 

за допомогою спеціалізованих фірм.  

3. Запит комерційних пропозицій. Неминучий етап, який характеризується 

бажанням споживача отримати технічну інформацію та техніко-економічні 

показники постачальника.  

4. Вибір постачальника. До кандидатів висуваються ряд вимог та методом 

експертних оцінок, порівнянь характеристик усіх постачальників, (ціна, країна 

походження закупівель, якість товару, термін доставки тощо) відбирається 

найкращий кандидат.  

5. Формування самого замовлення. Визначення термінів доставки, об’ємів 

постачань певного товару, вид та форма оплати.  

6. Оцінювання роботи постачальника. Оцінка ступеня відповідності дій та 

очікування, оцінювання реальної якості товару, добросовісності постачальника 

тощо та в подальшому рішення щодо продовження з цим постачальником 

співпраці.  

Отже, без аналізу поведінки споживачів зменшується ефективність роботи 

підприємства в умовах існування сильних конкурентів на ринку, що виробляють 

дуже схожу або ідентичну продукцію. Потрібно розуміти, що не існує єдиного 

підходу до методів впливу на покупця, необхідно з’ясувати певні мотиви кожного 

з них. Аналіз факторів впливу на поведінку покупців, усвідомлення механізму 

поведінкової реакції покупців та вміння правильно використовувати маркетингові 

інструменти сприяє досягненню високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства. 
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ЛОГІСТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку економіки, функціонування логістичної 

системи є необхідною умовою діяльності будь-якого підприємства, але її 

ефективність залежить від багатьох факторів середовища, що несуть в собі ризик 

зменшення конкурентоспроможності підприємства. 

Управління логістичною системою надає можливість передбачити та 

усунути негативний вплив середовищ, а також забезпечити високу 

конкурентоспроможність підприємства в ринкових умовах за допомогою 

застосування відповідних методів. 

Трактування поняття «логістика» є широким, у сфері наукової діяльності, 

логістика – це система, що складається з виробничо-комерційних взаємовідносин 

на всіх рівнях, а також охоплює в собі матеріальні, кадрові, фінансові, 

інформаційні, інноваційні, сервісні та інвестиційні потоки та спрямована на 

здійснення довгострокової стратегії, з метою зайняття високої 

конкурентоспроможної позиції на ринку [2, с.130] . 

Як відомо, основним фактором впливу як на конкурентоспроможність 

підприємства, так і на логістичні процеси є споживачі, саме їхня здатність 

купувати певні обсяги товарів чи послуг, зумовлює формування попиту.  

Для того, щоб проаналізувати рівень задоволення споживача 

використовують різні інструменти – це широта, глибина, стійкість та оновлення 

асортименту товарів, якість та їх конкурентоспроможність, рівень компетенції 

виробників. 

Наступним важливим фактором є дослідження конкурентів, їх бажання, дії, 

видові та цінові характеристики товару, що дає можливість підприємству 

передбачити скільки всього буде споживачів [1, с.79]. 

Одними із основних суб’єктів логістики є постачальники та посередники. 

Постачальники забезпечують надходження сировини на підприємства та 

постачання товарів на ринок, а посередниками здебільшого виступають 

підприємства, що здійснюються переміщення та зберігання товарів на складі та 

виконують функції маркетингу товару, кредитування та страхування [1, с.79]. 
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Взагалі, порушення в системі розвитку логістики викликають зниження 

конкурентоспроможності, що в свою чергу вимагає створення надійного та дієвого 

організаційно-економічного механізму, що враховуватиме усі фактори впливу на 

логістичні процеси, а також усунення негативного впливу за допомогою 

використання фінансових, організаційних та економічних методів [4, с.224]. 

Термін «організаційно-економічний механізм» означає процес, що 

забезпечує та підвищує ефективність та конкурентоспроможність діяльності 

підприємства за допомогою використання організаційно-економічних та 

адміністративних методів. Для збільшення ефективності управління логістичною 

діяльністю підприємства потрібно враховувати всі елементи організаційно-

економічного механізму: аналіз фактичного стану та перспективи розвитку 

логістики підприємства, можливі ризики та фактори впливу на логістичну 

діяльність, суб’єкти управління, завдання та критерії для досягнення цілей 

вибраної стратегії, функції, методи та засоби управління логістичною діяльністю, 

об’єкти управління. Дотримання такої послідовності, збільшує ефективність 

роботи організаційно-економічного механізму, що в свою чергу збільшує 

виробничий потенціал підприємства [3, с.163]. 

Багато підприємств оцінюють свої можливості у боротьбі за місце на ринку і 

саме логістика виступає важливим фактором конкурентоспроможності, тому що 

завдяки створенню надійних зв’язків між постачальниками, конкурентами, 

ринками збуту, оптимізації часу постачання товару до місця призначення, 

зменшенню витрат на зберігання, транспортування, пакування, підприємство 

може значно скоротити собівартість продукції, збільшити виробництво та 

залучити додатковий прибуток до свого розвитку, тим самим збільшити свою 

виробничу потужність у декілька разів, що надає підприємству гнучкості та 

швидкої адаптації до змін в ринковому середовищі.  

Отже, завдяки проведенню на підприємстві ефективної логістичної політики 

можна оперативно реагувати на зміни у внутрішньому, так і в зовнішньому 

середовищі, встановлювати та досягати бажаної мети за допомогою використання 

методів та інструментів управління. 
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УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Україна має потенціал стати економічно розвинутою країною, що позитивно 

може вплинути на розвиток національної ідеології та стратегії розвитку України. 

Також варто враховувати досвід гармонійного сталого суспільства, в якому 

добробут людини, добробут навколишнього середовища, природних ресурсів і 

людського капіталу, втілені в науці, освіті, новітніх технологіях, високих 

моральних цінностях, нерозривно пов’язані, ,доповнюючи один одного [2].  

Тривалий час низький рівень розвитку економіки в Україні був обумовлений 

корупцією серед чиновників. На рівень корупції також впливали недосконале 

законодавство та регуляторна політика. Орієнтиром діяльності чиновників ставало 

власне збагаченні за рахунок нації, що перешкоджало сталому розвитку. Для 

сталого розвитку України, необхідно змінити існуючі кадри новими людьми, які 

пройшли навчання в Україні та мають більше стимулів реалізовувати свою 

діяльність на розвиток країни. Але в сучасних умовах низький рівень соціально-

економічного зростання обмежує можливості заміни корумпованих лідерів.  

Низькі темпи зростання також негативно впливають на розвиток малого 

бізнесу, оскільки основний тягар бюджетного забезпечення покладається на 

розвиток великих корпорацій, а не малих підприємств. Деякі експерти вважають 

винними у такій ситуації урядовців, не розуміючи економічне підґрунтя 

виникнення проблем пропорційного розвитку бізнесу завдяки економічному 

зростанню [4].  

Передумовами сталого економічного розвитку Україна є її географічне 

положення та історичний розвиток. Україна є східноєвропейською державою, яка 

межує з Росією, Білоруссю, Чорним морем і Кавказькими горами. Більшість 

природних ресурсів розташована в цих прикордонних районах, що робить їх 
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привабливими до експлуатації цих ресурсів сусідніми країнами. Це призвело до 

послаблення національної економіки, оскільки видобуток ресурсів негативно 

впливає на навколишнє середовище та місцеве населення. Якщо ситуація не 

зміниться, то за прогнозами поганий зв’язок між багатими природними ресурсами 

та вразливим довкіллям неминуче призведе до нового масштабу катастроф як 

матеріальних, так і духовних. 

Щоб покращити перспективи сталого розвитку, лідери країни повинні 

безпосередньо вирішувати обидва питання за допомогою стратегій економічного 

зростання та урядових реформ. Якщо цього не зробити, то економічного 

майбутнього нашої нації не буде[1]. 

За даними ООН, Україні не вдалося включити критерій стійкості у свою 

політику розвитку. Спостерігається великий розрив між потребами громадян і 

діями уряду. Зокрема, варто відзначити застарілість матеріально-технічного 

забезпечення та якість надання послуг закладами охорони здоров’я та освіти. 

Причинами таких явищ є корупція серед урядовців та байдужість громадян до цих 

питань. Крім того, викиди парникових газів від транспорту та сільського 

господарства сприяють зміні клімату, що прискорює вплив на суспільство. Тому 

необхідно розробляти ефективні заходи, щоб зменшити цей вплив на навколишнє 

середовище та умови життя її громадян. 

Потенціал України сьогодні ще не розкрито повною мірою, і тому поточний 

рівень розвитку у порівнянні з розвиненими країнами, такими як США або 

Великобританія, залишається низьким. Щоб покращити цей статус, лідери країни 

повинні зробити сміливі кроки вперед для покращення національної економіки, 

виховання патріотизму та екологічної культури серед громадян. Нинішній 

низький рівень розвитку ускладнює успіх малого бізнесу, тому зростаючий 

корпоративний інтерес може значною мірою покращити цю ситуацію. [3]. 

Отже, незважаючи на те, що Україна досягла певного прогресу у 

впровадженні стратегій сталого розвитку, ще потрібно вирішувати низку проблем 

для досягнення успіху. Доля цього варто досліджувати закордонний досвід 

запровадження ефективної політики сталого розвитку європейськими країнами, 

зокрема географічним сусідами України – Польщі та Угорщини. Крім того, слід 

підвищувати рівень обізнаності людей щодо екологічних проблем , що буде 

важливим фактором впровадження засад сталого розвитку у їх повсякденне життя. 

Це стане вагомим фактором сталого розвитку України як вираження інтересів та 

потреб її громадян. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

У ЛАНЦЮЗІ ПОСТАЧАНЬ 

 

Незважаючи на те, що логістика продовжує розвиватися, останніми роками 

вона часто стикається з різними серйозними проблемами, які призупиняють її 

роботу, тому дослідження цієї теми завжди актуальне.  

У 2020 році COVID-19 призупинив роботу підприємств по всьому світу, а 

компанії боролися з бурхливим попитом на товари, оскільки популярність онлайн-

покупок зростала. Тоді було надто багато вантажів, які застрягали у відкритих 

водах. Натомість було недостатньо вантажників, які розвантажували транспортні 

контейнери через те, що пандемія COVID-19 поставила здоров’я та безпеку 

працівників на перший план. Сплески COVID-19 наприкінці 2021 та на початку 

2022 року призвели до того, що більшість персоналу помістили на карантин. Ця 

проблема призвела до того, що їхні колеги були перевантажені роботою, а 

підприємства мали серйозну нестачу персоналу щоб впоратися з величезним 

потоком вантажів [1].  

Також важливу роль в обмеженні кількості робочої сили відіграли 

рекомендації місцевого уряду щодо охорони здоров’я. Наприклад, Китай 

запровадив обов’язковий семитижневий карантин для тих працівників, які 

повертаються в країну. Через це проблеми з обробкою вантажів посилились.  

Слід відзначити, що 2021 рік був високоприбутковим для компаній-

перевізників. Десять провідних контейнерних судноплавних ліній, зареєстрованих 

на біржі, отримали рекордний прибуток від 115 до 120 мільярдів доларів США. 

Але поряд з цим рекордом виникло різке зростання цін на пальне та постійний 

дефіцит транспортних перевізників. Так, вартість транспортування товарів з 

Китаю до Великобританії зросла на 350% .  
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Зараз транспортування товарів також вимагає великих коштів, але вже через 

глобальні події, такі як війна в Україні та блокування Суецького каналу компанією 

Ever Given. Це все порушує судноплавні шляхи, через що вантажі прямують 

значно довшими маршрутами [2].  

Через це скорочення транспортних витрат майже завжди є викликом у галузі 

логістики, рішення якого здебільшого знаходиться поза прямим контролем 

управління ланцюгами поставок. Незважаючи на те, що витрати на паливо 

коливаються залежно від ринку і часто зростають, утримання транспортних витрат 

на якомога нижчому рівні вимагає креативних рішень і ретельного планування. 

Зростання цін на дизельне паливо, додаткові збори за паливо, ескалація тарифів на 

вантажні перевезення – все це може здаватися непереборним. Однак за рахунок 

консолідації відправлень і максимального використання будь-якого доступного 

простору в транспортних засобах витрати можна значно скоротити. Для цього 

потрібна відкрита та ефективна комунікація з перевізниками. Одним з рішень на 

сторонню логістичну компанію для покриття витрат на транспортування, оскільки 

вони мають відносини з різними перевізниками та використовують консолідацію 

відправлень, щоб скоротити витрати.  

Сектор логістики дуже фрагментований, що вимагає експертного управління 

кількома командами, службами та мережами. А пандемія показала, наскільки 

крихким може бути таке управління. Лише 22% компаній мають активну мережу 

поставок. Це означає, що вони можуть легко пристосуватися до раптових змін 

попиту чи пропозиції, перш ніж ті стануть критичними.  

На жаль, багатьом підприємцям через пандемію було важко відновити та 

реструктурувати свої логістичні мережі. Оскільки все більше людей проводили 

час вдома задля своєї безпеки, онлайн-ринки були єдиним способом надійно 

купувати продукти та товари першої необхідності. Офіси перейшли на роботу 

вдома, що потребувало більше пристроїв для більшої продуктивності [3]. З цими 

новими уподобаннями прийшли високі очікування. Клієнти завжди хочуть знати, 

де їхні товари та коли вони прибудуть. Швидкість і зручність є ключовими 

показниками успішної роботи. 

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що проблеми логістичних 

послуг змушують компанії активніше розвиватися та враховувати те, що в 

звичайних умовах компанії зазвичай не враховують. Незважаючи на те, що 

пандемія виявила слабкі ланки в ланцюгу постачання, вона спонукала 

підприємства до оновлення та модернізації своїх логістичних операцій, через що у 

2021 році компанії-перевізники отримували високий прибуток. Варто сказати, що 

хоч перелічені в тезах проблеми завжди будуть проявлятися, та все ж 

промисловість не стоїть на місці та активно займається вирішенням цих проблем 

за допомогою нових технологій.  

 

 



61 

 

Література 

1. Проблеми транспортної логістики в Україні URL: 

http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Tecnic/0_118204.doc.htm (дата 

звернення: 17.10.2022) 

2. Сутність, завдання і проблеми транспортної логістики в Україні URL: 

http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2306/ (дата звернення: 17.10.2022) 
3. Основні проблеми в логістиці URL: https://stud.com.ua/1888/ 

logistika/osnovni_problemi_logistitsi (дата звернення: 17.10.2022)  
 

 

УДК: 366.1:33.012.42 

Корюгін А. В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи 

та страхування Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький 
 

Шапінко В. О., студент 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький  
 

Помозова О. В., студентка 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», 

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ РИНКУ 
 

У маркетинговій діяльності компанії цінність для споживача є 

фундаментальним поняттям, оскільки вся діяльність компаній на ринку 

спрямована на створення та пропонування споживачеві більшої цінності 

споживання [2]. Тому дослідження поведінки споживачів зумовлені необхідністю 

вивчити та зрозуміти психологію сучасного споживача та з’ясувати, чому 

приймаються ті чи інші рішення щодо купівлі тих чи інших товарів, з’ясувати та 

зрозуміти цінність продукту чи бренду, яку обирає споживач. 

Сучасний споживач дуже обачний у своїй поведінці на ринку і водночас стає 

все більш вимогливим у виборі товарів. Він встановлює високі стандарти якості, 

особливу увагу відіграють атрибути товару, які підкреслюють особисті 

характеристики споживача. З іншого боку, процеси уніфікації та стандартизації 

пропозиції суб’єктів ринку посилюються, тому вкрай важливо, щоб компанії 

розуміли, наскільки конкурентоспроможним є їхній продукт і які його споживчі 

цінності, наскільки вони впливають на вибір споживачем саме цього товару з-

поміж інших товарів. Це допомагає виявити фактори, що впливають на їх 

поведінку на всіх етапах процесу покупки.  
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Дослідженням питання поведінки споживача приділяли увагу багато як і 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких: Окландер М. А. [1], Пeтруня В. 

Ю., Губa О. I. [2], Коломицeвa О. В., Вaсильчeнко Л.С., Пeпчук С. М. [3] тощо.  

Важливою характеристикою, що дозволяє оцінити сприйману цінність 

товару, є задоволеність споживачів, яка розглядається як ступінь відповідності 

властивостей продукту їх очікуванням. Підприємства інвестують досить вагомі 

ресурси як фінансові, так і людські, у створення маркетингових програм, із 

залучення нових ринків збуту, а також втримання наявних, оскільки 

безпосередньо від цього залежить економічний результат підприємства та його 

конкурентоспроможність на ринку. 

Останнім часом відбулася зміна ролі споживача в процесі створення 

вартості. Нова економічна парадигма, що характеризується формуванням та 

зміцненням довгострокової співпраці та партнерських відносин між суб’єктами 

ринку, формуванням сучасних підходів щодо поліпшення протікання бізнес-

процесів, розробкою нових бізнес-моделей управління бізнесом, призводить до 

того, що споживач бажає приймати пряму участь у формуванні вартості, впливати 

на її властивості та структуру. Тому основним завданням багатьох компаній є 

пошук ефективних способів співпраці з клієнтами та залучення їх до процесу 

створення споживчої цінності. 

Враховуючи те, що будь-яке підприємство формує споживчу цінність для 

кінцевого споживача, слід ретельно вивчати та усвідомлювати цінність продукту, 

яка буде усвідомлена та прийнята споживачем. Також важливо не забувати, що в 

першу чергу споживач, приймаючи рішення про вибір з поміж альтернатив, 

керується не лише конкретною цінністю, а системою цінностей; в другу чергу, 

лише одна чи дві домінуючі цінності будуть вирішальними, тобто сформують 

бажання і готовність споживача купити товар, не зважаючи на рівень ціни.  

Ціна товару виступає підґрунтям процесу створення споживчої вартості та 

впливає на процес оцінки споживачем здатності продукту до максимального 

задоволення його потреби згідно з його очікуваннями.  

До основних тенденцій ринку, що створюють модель споживчої поведінки 

покупців, можна виокремити: 

- індивідуалізація поведінки, що ґрунтується на прогнозуванні і 

безперервному накопиченні інформації;  

- «трансформація свідомості». Дослідження купівельних звичок зводиться 

до думки, що будь-яка людина, як споживач товару, все більше «прагне до вищих 

цілей» у власних рішеннях, тобто це можна трактувати як «надлишкове 

споживання замінюється усвідомленим чи практичним споживанням». Проте слід 

зауважити, що сучасному покупцю потрібен «позачасовий» товар у форматі 21-го 

століття, що відповідає принципам цифрового покоління; купівельне «зелене 
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мислення» стає мейнстрімом; це змінна, що проявляється з плином часу, проте 

такі тенденції сьогодні досить актуальні; 

- жага до самообслуговування, що обумовлюється такими чинниками як 

стрімкі темпи сучасного життя, розвитком технічного прогресу споживачів, в 

окремих випадках, навіть комфортом асоціальних клієнтів, які краще матимуть 

справу з технікою, аніж будуть комунікувати з іншою людиною в розмові віч-на-

віч або хоча би в телефонному режимі. Усі ці тенденції фірма повинна 

враховувати у своїй роботі зі споживачами [3]. 

Отже, зважаючи на основні шаблони прийняття рішень споживачів про 

купівлю та здатність і потребу компанії впливати на них за допомогою важелів 

маркетингового впливу, слід визначити потребу індивідуального споживчого 

звернення на базі інформації про споживача як про клієнта, яким володіє 

підприємство. Створення пропозиції для споживача на базі того, що його цікавить, 

збільшує шанси на її сприйняття та формуватиме лояльне ставлення до компанії 

чи бренду. Індивідуалізація комунікації зі споживачем передбачає його реакцію та 

відповідну оцінку ціннісної пропозиції з боку компанії. Створення умов та 

формування нагод для залучення споживача в компанії відбувається за допомогою 

мобілізації засобів маркетингової комунікації. Водночас компаніям потрібно 

створювати власне інформаційне поле, запам'ятовуючи відповідні дії споживачів і 

зберігаючи цю інформацію в своїх підсистемах.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 

В умовах стрімкого розвитку суспільства перед підприємствами постає нова 

проблема. В сучасних умовах поведінка споживачів почала стрімко змінюватись і 

старі методи завоювання їх уваги вже не такі ефективні як раніше. Також беручи 

до уваги те як всесвітня пандемія Covid-19 змінила поведінку споживача нової 

актуальності для підприємств набуває тема поведінки споживача в сучасних 

умовах розвитку ринкових відносин.  

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин споживачем стало легше 

маніпулювати адже вони стали одержимими більш матеріальними цінностями і 

тому їх цінності більш легко стали піддаватись нав’язуванню. Це проявляється в 

стадному інстинкті коли лідери думок пропонують якийсь товар споживачі дуже 

легко піддаються на цю маніпуляцію. В умовах інформаційних технологій 

споживач почав менш поглиблено шукати інформацію про товар адже вся 

інформація зазвичай розміщення в персоналізованій рекламі або web-банерах[1].  

Також було виявлено, що споживачі стали більше користуватись цифровими 

помічниками такими як Alexa, Siri. Спостереження показали, що користувачі за 

допомогою цих помічників шукають заклади (кафе, магазини, піцерії, аптеки, і 

т.п.) які найближче розташовані до них, різноманітні акційні пропозиції чи 

розпродажі, а також стислу інформацію про товар і де його можна купити по 

найнижчій ціні. Під впливом інформаційних технологій споживач починає 

дотримуватися думки, що компанії та бренди повинні змінювати світ на краще. 

Особливої популярності серед споживачів набувають товари які несуть 

мінімальну шкоду для навколишнього середовище, що свідчить про більш 

свідомий вибір споживачем товару який буде більш екологічним. Тому компаніям 

перш за все потрібно звертати увагу на ці аспекти щоб втримати споживача[2].  

Великий вплив на поведінку споживача вплинула всесвітня пандемія Covid-

19. В цих умовах у споживачів виникла тривога та страх і тому їх рішення стали 

більш нерозсудливими. У цих умовах виникла тенденція у непотрібних покупках 

товарів першої необхідності таких як: свічки, крупи, туалетний папір, борошно, та 

ін. дефіциту яких не було. Також споживач під час пандемії став більше купувати 
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електронні товари (комп’ютери, ноутбуки, камери, мікрофони) у зв’язку з 

переходом на дистанційні роботи або навчання. Ці зміни в поведінці споживачів 

навряд чи зникнуть адже стало стало зрозуміло, що на більшості заходів де 

потрібно було бути офлайн можна бути присутнім дистанційно, також не потрібно 

особисто ходити за покупками, а можливо скористатися доставкою, крім того 

більшої популярності набули каси самообслуговування. Усі ці фактори вже стали 

невід’ємною частиною споживача і тому продавцям потрібно більше приділяти 

цьому уваги та оновлюватись [3]. 

Отже, в сучасних реаліях споживач став більш «лінивим» і став 

користуватись сучасними технологіями у пошуку товарів та послуг. Найбільше 

всього на поведінку споживача вплинула всесвітня пандемія яка змусила 

споживача більше користуватися інтернет магазинами, тому компаніям слід 

більше орієнтуватися на рекламу свого товару в інтернеті та замовлення реклами у 

лідерів думок.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ 

СИСТЕМ 

 

Транспортно-логістичні системи (далі – ТЛС) є одним із найважливіших 

елементів, що забезпечують економічний розвиток компаній, регіонів і всієї 

України. Вони є сполучною ланкою між виробниками, торгівлею та споживачами. 

Від рівня транспортно-логістичного обслуговування залежить рівень задоволення 

потреб споживачів у якісних товарах і послугах. Варто відзначити розвиток 
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транспортно-логістичних систем в контексті інтеграції України в європейську та 

світову економічну систему. Тому питання розвитку ТСЛ є важливими та 

заслуговують на увагу. 

Незважаючи на відносно точний аналіз загального питання розвитку TЛС, 

існує проблема виявлення сучасних тенденцій розвитку транспортно-логістичних 

систем, пов’язаних з глобалізацією, розвитком цифрових технологій та зміною 

умов сучасного світу з точки зору сфери управління та нових потреб суспільства 

[2]. 

Світовий економічний розвиток на сучасному етапі характеризується 

глобальними економічними процесами, зближенням національних економік, сфер 

політичної та соціальної діяльності, оптимізацією розподілу ресурсів і 

виробництва. Процеси глобалізації також впливають на розвиток транспортно-

логістичних систем. Так, на транспорті глобалізація проявляється через 

удосконалення транспортно-логістичних технологій, впровадження цифрових 

технологій, які дають змогу відстежувати рух вантажів у режимі реального часу. 

Взаємодія різних видів транспорту, складів та інших елементів транспортно-

логістичної системи доповнюють один одного, що призводить до кінцевого 

результату – задоволення потреб споживачів з урахуванням інтересів усіх 

зацікавлених сторін (стейкхолдерів) [1]. 

Зважаючи на сучасні світові тенденції розвитку ТЛС, слід зазначити, що 

потенційна логістична система України наразі розвивається у напрямі 

європейської та глобальної інтеграції ТЛС за рахунок включення України до 

глобального соціально-економічного процесу. З погляду євроінтеграції Україна 

має прискорити розвиток транспортно-логістичної системи як інфраструктурного 

сектора для підтримки швидкого економічного та соціального розвитку країни та 

її участі у міжнародному поділі праці. Вступ України до міжнародних 

транспортних організацій та структур, а також ратифікація численних 

міжнародних угод, конвенцій та інших документів щодо організації транспорту та 

транспортних систем стали першими кроками, з яких розпочалася інтеграція 

українського дорожньо-транспортного комплексу в Європейську транспортну 

систему. 

Демографічні зміни, що відбуваються в Україні та інших країнах світу, 

призводять до перерозподілу транспортних потоків, що необхідно враховувати під 

час вирішення завдань подальшого розвитку транспортно-логістичної системи 

України та її окремих регіонів [3]. 

Розвиток глобальних транспортно-логістичних систем також призводить до 

інтеграції та створення макроструктур, таких як у країнах Бенілюксу, ЄС, США та 

Канади, Південно-Східної Азії. Регіональний чинник посилює тенденцію 

глобалізації через такі аспекти, як схожість політичних систем та економічного 

рівня країн, близькість соціального укладу життя, традицій, історичних коренів, 

міграції населення, спільні джерела енергії, сировини, унікальна транспортна 
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система та дорожня інфраструктура, загальні телекомунікації, відсутність митних 

та торгових бар'єрів тощо. 

На основі аналізу світових тенденцій розвитку транспортно-логістичних 

систем та аналізу інформаційних джерел, можна зробити висновок, що зміцнення 

європейської інтеграції та зміни зовнішнього середовища вимагають перегляду 

транспортної політики України та її регіонів до інноваційних методів розвитку, 

вдосконалення елементів бізнесу, у тому числі створення сучасних форм 

інтеграції на основі кластерного підходу, впровадження нових методів управління, 

кадрової політики, маркетингових стратегій тощо. Надалі потребують більш 

детального розгляду кластерний підхід як інноваційний інструмент розвитку 

транспортно-логістичних систем, а також маркетингова підтримка розвитку 

підприємств, що входять до ТЛС. 
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ГОЛОВНІ ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ВНУТРІШНЬОГО ВПЛИВУ 

НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ 

 

У сучасному світі споживча поведінка формується під впливом 

різноманітних факторів, які досить тісно пов’язані між собою. Адже на поведінку 

людини як покупця впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори, які протягом 

певного періоду закладають фундамент споживацької поведінки. Зокрема, 

споживча поведінка - фундамент, на якому будується вся маркетингова концепція.  

Актуальність цієї теми полягає у дослідженні найбільш впливових факторів 

внутрішнього середовища та їхнього впливу на поведінку особистості як 
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споживача [1, с.50]. Адже особистість людини передбачає унікальну сукупність 

психологічних характеристик, якими обумовлюються її стійкі та повторювані 

реакції на фактори навколишнього середовища. Крім цього, саме завдяки 

детальний інформації про тип особистості можна проаналізувати поведінку 

покупця при виборі товарів і торговельних марок.  

До найбільш важливих особистісних характеристик людини відносять вік і 

етап життєвого циклу родини, вид занять, економічне становище, спосіб життя, 

особливості характеру і самосприйняття [2, с.34]. Щодо особистісних чинників, 

які безумовно впливають на процес формування поведінки покупця, варто 

виділити вік споживачів. Зокрема, змінюючись з віком, люди змінюють схильність 

до споживання товарів і послуг. Саме під час етапу дорослішання у них 

складається певний стиль життя, стандарт споживання, що безумовно впливає на 

їхні переконання та бажання. Адже людина, яка має чіткі вподобання, досить 

складно підлягає переконанню інших людей (продавців) [3, с.55]. У свою чергу, 

вік особистості також робить її більш консервативною, а тому менш схильною до 

ризику. Варто розуміти, що на купівельну поведінку також впливають етапи 

життєвого циклу родини – стадії, через які проходить родина у своєму розвитку. 

Ще один не менш важливий внутрішній фактор особистості – вид занять, який 

безумовно впливає на вибір товарів та послуг людини. Адже залежно від виду 

діяльності людина обирає одяг, сервіс, який насамперед буде її влаштовувати.  

Водночас, необхідно врахувати ще економічне становище людини, яке 

також виступає внутрішнім чинником формування споживчої поведінки. Загалом, 

усі люди обирають цінову політику будь-яких послуг чи товарів відповідно до 

власного заробітку [4, с.60]. Саме цей фактор впливає на процес побудови 

становища людини в суспільстві як споживача різноманітних благ. 

Останнім та неймовірно вагомим особистісним фактором впливу на 

споживацьку поведінку є її спосіб життя. У широкому розумінні, спосіб життя – 

це форма буття людини у світі, що виражається в її діяльності, інтересах, 

поглядах, взаєминах із зовнішнім світом і, відповідно, у поведінці. Загалом, люди, 

що належать до однієї субкультури, суспільного класу і виду занять, можуть вести 

досить різний спосіб життя [5, с.70]. Саме спосіб життя вважається одним з 

найскладніших внутрішніх чинників купівельної поведінки особистості. Адже він 

формується як результат виховання, переконань, принципів та впливу зовнішніх 

обставин. У психології виділяють три типи способу життя людини: аскетичний, 

гедоністичний та практичний. Усі ці види мають власні переваги та недоліки, які 

формуються відповідно до діяльності, інтересів та поглядів кожної людини [4, 

с.45]. Тобто, під час розвитку усіх цих внутрішніх факторів споживчої поведінки, 

людина формує власні критерії обрання будь-якої товару чи послуги.  

Як висновок, слід зазначити, що саме споживча поведінка виступає одним з 

найскладніших соціально-економічних явищ. Зокрема, вона є проявом моральної 



69 

 

свідомості людини, оскільки не може бути етично нейтральною стосовно самого 

споживача та інших суб'єктів господарювання.  
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Оцінка ефективності є актуальною з наукової та практичної точок зору 

проблемою у всіх сферах економічної діяльності. Особливу значущість вона має 

для організацій у тих сферах, де головну роль відіграють не ринкові, а соціально 

механізми взаємодії. До таких, зокрема, належить сфера охорони здоров'я. 

Розробка та впровадження систем оцінки ефективності у закладах охорони 

здоров’я визнається дієвим заходом, що сприятиме не тільки підвищенню якості 

медичної допомоги, але також визначенню напрямів здійснення організаційних 

змін. Однак, на сьогодні, у сфері охорони здоров'я немає загальновизнаного 

підходу до оцінки ефективності діяльності медичних закладів. Зазначене 

обумовлює актуальність цієї роботи.  
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Оцінка ефективності – елемент системи управління організацією. Вона не 

обмежена власне процесом оцінки окремих характеристик її функціонування та 

відграє ключову роль і управлінні ефективністю її діяльності. Управління 

ефективністю є безперервним процесом, і заходи ефективності перебувають у 

циклічному обороті, що охоплює стратегічне управління та менеджмент, 

спрямований на перегрупування програм та стимулів [1]. 

Розповсюдженим підходом до оцінки ефективності медичних закладів є 

модель «витрати-випуск». Специфіка діяльності закладів охорони здоров'я 

враховується через переліки змінних, що описують використовувані ресурси та 

одержувані результати. Як змінні ресурси найчастіше фігурують: кількість лікарів 

та середнього медичного персоналу закладів охорони здоров'я, кількість ліжок, 

обсяг виручки та витрат закладів охорони здоров'я. При цьому результати 

діяльності закладів охорони здоров'я, як правило, були представлені показниками 

кількості пролікованих пацієнтів, ліжко-днів, амбулаторних відвідувань, 

хірургічних втручань, летальність у закладів охорони здоров'я. методики оцінки, 

побудовані на цій моделі, на нашу думку, фактично оперують спрощеним 

поняттям «ефективності», переважно розуміючи під ним економічну ефективність 

(зазвичай продуктивність) витрат. 

Альтернативою економічному підходу до аналізу діяльності медичних 

організацій є пацієнт-орієнтований підхід [2]. В основі пацієнторієнтованого 

підходу лежить партнерство між лікарями, пацієнтами та їх сім'ями, яке є 

запорукою того, що потреби та переваги пацієнта враховуються при наданні 

медичної допомоги. Застосування пацієнт-орієнтованого підходу передбачає 

оцінку, засновану не лише на вимірі економічної складової діяльності закладу 

охорони здоров'я, але і на визначенні ступеню досягнення основної мети 

медичних організацій – якісного та своєчасного надання громадянам медичної 

допомоги. Наслідком такого роду, якісної та своєчасної, медичної допомоги, на 

думку Д. Шаллера, буде зниження витрат на охорону здоров'я у майбутньому. 

Іншими словами, Д. Шаллер припускає, що економічна ефективність є не більш 

ніж закономірним наслідком якості наданої медичної допомоги попередніх 

періодів. Тому результати оцінки економічної ефективності не можуть бути 

джерелом інформації при прийнятті управлінських рішень у середньо- та 

довгостроковій перспективі. 

З урахуванням особливостей медичних послуг (нематеріальність, 

унікальність, невизначеність результату лікування, просторово-тимчасова 

локалізація.), які необхідно враховувати в оцінці ефективності діяльності закладів 

охорони здоров'я, широкого розповсюдження набуває застосування концепції 

зацікавлених сторін: організація є ефективною, якщо задоволені ключові 

зацікавлені сторони. Так, Дж. Барні, пропонує розглядати організацію як певним 
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чином структуровану сукупність матеріальних та нематеріальних ресурсів, за 

рахунок використання яких вона досягає конкурентної переваги [3]. До ресурсів 

належать активи компанії, здібності організації для її розвитку, організаційні 

процеси, відмінні характеристики компанії, знання та інші елементи, які 

знаходяться у розпорядженні організації та задіяні у розробці та реалізації 

стратегії. Очевидно, що до тих пір, поки зацікавлені сторони задоволені тим, як 

організація використовує надані ними активи, вони будуть схильні залишати їх у її 

розпорядженні. При цьому задоволеність діяльністю організації зацікавленими 

сторонами проявляється у досягненні нею заявлених цілей або відповідності 

результатів очікуванням власників активів. Організацію, діяльність якої 

забезпечує виконання останньої умови, Дж. Барні та пропонує вважати 

ефективною. Таким чином, ефективність діяльності організації визначається через 

порівняння наявної цінності продуктивних активів з тією цінністю, яку очікують 

отримати власники цих активів (або, говорячи про ефективність за минулий 

період, через порівняння цінності продуктивних активів у момент їх надання з 

цінністю на сьогоднішній день). 

Також, для оцінки ефективності діяльності закладів охорони здоров'я в 

науковій літературі пропонується використання SMART-принципів постановки 

цілей, що з'явилися в рамках концепції «управління з цілям» («management by 

objectives»). Встановлені за принципом SMART менеджментом організації цілі 

підрозділів та співробітників кількісно виражаються у вигляді ключових 

показників ефективності (Key Performance Indices, KPI) – показників, що 

оцінюють ефективність (результативність) співробітників чи процесів (функцій) за 

заданими критеріями [4]. Прихильники принципів SMART припускають, що 

постановка розумних цілей (smart – «розумний») і завдань забезпечить більш 

ефективну роботу бізнес-одиниці, причому застосування цих принципів можливе 

на будь-якому рівні менеджменту організації та у будь-якому контексті: від 

рішення одиничного кейсу до прийняття стратегічних рішень щодо напряму 

розвитку транснаціональної корпорації. 

Таким чином, багатовимірність діяльності закладів охорони здоров'я, що 

полягає у низці взаємозв'язків причин та наслідків, які виявляються в процесі 

надання медичної допомоги, багатосуб'єктність оцінювання діяльності закладів 

охорони здоров'я виявляється в тому, що в ролі суб'єктів оцінки виступає різні 

зацікавлені сторони, обумовлює необхідність застосування комплексного підходу 

до оцінки ефективності діяльності організації. Перспективами подальших 

досліджень є побудова системи показників для оцінювання вітчизняних закладів 

охорони здоров'я з урахуванням різних напрямів її діяльності (виробничо-

технологічної, адміністративно-управлінської, соціальної) та задоволеності всіх 

зацікавлених сторін. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТОВАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Сучасні умови ринкової економіки здійснюють суттєвий вплив на діяльність 

підприємства, його ефективний розвиток. Велику роль в успішності підприємства 
відіграє правильно сформована товарна політика та стратегія її розвитку.  

Товарна політика – комплекс заходів спрямованих на орієнтацію 
виробництва, на задоволення потреб і запитів споживачів, й отримання на цій 
основі прибутку. Товарна політика підприємства повинна бути орієнтована на 
виробництво і просування на ринку конкурентноздатних товарів які відповідають 
запитам споживачів [1, c.2]. Це означає, що виробник повинен оцінювати свій 
товар та товари конкурентів з точки зору споживача. Якщо споживач прагне до 
максимізації цінності придбаного ним товару, то виробник повинен збільшити 
загальну цінність товару або знизити загальні витрати на виготовлення та збут 
товару [2, c.2]. Знижуючи чи перерозподіляючи ризик, виробник може створити 
сприятливі умови купівлі та після продажного обслуговування товару, який 
придбав клієнт. 

Основні цілі, напрямки та принципи розробки товарної політики залежать 
від чітко визначеної стратегії підприємства. Вона має відповідати на такі питання: 
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які головні цілі виробництва? Які товари варто виробляти й у яких кількостях? 
Яка конкурентноздатність даного товару в порівнянні з товарами конкурентів? 
Яке співвідношення попиту і пропозиції товару? Для формування правильної та 
успішної стратегії розвитку товарної політики є необхідним професійний аналіз 
ринку, запитів споживачів, власного та конкурентного асортименту, а також 
оперативна розробка альтернативних рішень проблем.  

Одним з найбільш ефективних способів підвищення ефективності товарної 
політики є диверсифікація [3, c.2]. Вона дозволяє зменшити ризики пов’язані з 
кон’юнктурними коливаннями, а також інноваційні ризики, ефективно 
використовувати виробничі потужності і вільні капітали.  

Диверсифікація поділяється на 3 види: горизонтальна, вертикальна та 
конгломеративна. Після проведення детального аналізу товарної політики, 
підприємство обирає ту стратегію, яка дозволить повністю задовольнити потреби 
споживача, стати ще більш конкурентноспроможним на ринку та отримати 
прибуток. 

Стратегія горизонтальної диверсифікації спрямована на створення 
підприємством нових видів продукції уже наявної номенклатури, використовуючи 
ті самі технології та маркетингові програми. Вона передбачає перехід до нових 
сфер бізнесу, які пов’язані із задоволенням потреб існуючих клієнтів 
підприємства. Горизонтальна диверсифікація дозволяє врахувати потреби 
споживачів з різних сторін і досягти ефекту синергізму за допомогою поєднання 
певної сукупності видів діяльності. 

Стратегія вертикальної диверсифікації застосовується тоді, коли 
підприємство починає виробляти товари, які в технологічному та маркетинговому 
аспекті пов’язані з існуючими вже товарами. Найбільшою перевагою цієї стратегії 
є поєднання координації дій з великими можливостями контролю.  

Конгломеративна диверсифікація, яка використовується в більшості 
випадків великими підприємствами, оскільки потребує значних фінансових 
витрат, високого науково-технічного потенціалу та висококваліфікованих 
працівників. Її суть полягає у створенні нових товарів, які жодним чином не 
пов’язані ні з існуючою технологією, ні з потребами існуючих у підприємства.  

А також не менш важливим на сьогодні є оновлення дизайну пакування 
товару, що в першу чергу звертає увагу споживача; модифікація існуючих товарів, 
зняття з виробництва застарілих, що не мають великого попиту. Для того, щоб 
бути конкурентноспроможним підприємство повинно слідкувати за інноваціями, 
актуальністю власних товарів та задовольняти запити споживачів.  

Вимогою сучасності є орієнтація товарної політики на виготовлення 
екологічно орієнтованої продукції, популяризація такої продукції, приведення усіх 
ресурсів суб'єкта господарювання у відповідність до вимог екологічних стандартів 
якості з метою здійснення господарської діяльності без нанесення шкоди 
навколишньому середовищу. Надійним орієнтиром для покупця стало екологічне 
маркування продукції, що свідчить про її відповідність принципам та методам 
міжнародних стандартів. Тому важливим аспектом у формуванні стратегії 
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товарної політики має бути впровадження екологічного маркування товарів і 
поширення інформації про екологічні переваги продукції, для того, щоб споживачі 
мали можливість робити свідомий вибір щодо тих чи інших товарів. Маркування 
продукції підвищить довіру до виробника. 

Отже, формування товарної політики підприємства значно впливає на його 
ефективну діяльність, прибутковість та конкурентноспроможність. Щоб стратегії 
розвитку товарної політики були успішними необхідно постійно проводити 
детальний аналіз як товарного асортименту, так і споживчого ринку, ризикувати 
виробляючи нові товари та вдосконалювати вже наявні шляхом оновлення 
дизайну, покращення технологій виробництва. 
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Відповідальність організації за вплив її рішень та діяльності на суспільство 

та навколишнє середовище виникає через прозору та етичну поведінку, яка сприяє 
стійкому розвитку суспільства, включаючи здоров'я та добробут; враховує 
очікування заінтересованих сторін; відповідає чинному законодавству та 
узгоджується з міжнародними нормами поведінки; інтегрована в діяльність усієї 
організації та застосовується у її взаємовідносинах із стейхолдерами в сучасних 
умовах, стає основним принципом у формуванні стандартів якості діяльності 
закладів охороні здоров'я. 

Соціальна відповідальність закладу охорони здоров'я багатовекторна і 
багатоаспектна, вона проявляється на різних рівнях відносин підприємства: 
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внутрішньому, у взаємовідносинах із персоналом підприємства і зовнішньому – у 
взаємовідносинах з суспільством. Формування здорових взаємовигідних відносин 
між закладами охорони здоров’я і зовнішніми організаціями та фізичними 
особами на засадах соціальної відповідальності дає змогу одним надавати, а 
другим отримувати своєчасну й якісну медичну допомогу [1]. 

Реалізація організацією соціальної відповідальності здійснюється за 
допомогою впровадження у систему менеджменту якості напрямів політики, цілей 
діяльності та врахування вимог до діяльності закладу охорони здоров'я у сфері 
соціальної відповідальності у документи системи менеджменту якості.  

Досягнення мети закладів охорони здоров'я у сфері соціальної 
відповідальності має сприяти підвищенню якості життя персоналу та суспільства в 
цілому; підвищенню іміджу організації охорони здоров'я серед споживачів 
медичної допомоги та серед медичного середовища; покращення відносин із 
органами влади; розвитку взаємодії з громадськістю та засобами масової 
інформації. 

Для ефективної реалізації своєї соціальної відповідальності заклади охорони 
здоров'я повинні проаналізувати всі аспекти діяльності, виявити існуючі 
проблеми, встановити пріоритети розвитку. З цією метою стандартами ІSО 26000 
розглядаються ключові теми, проблеми і напрями соціальної відповідальності 
бізнесу, які класифікуються за сьома категоріями [2]. Закладам охорони здоров'я 
рекомендується для визначення напрямів соціальної відповідальності 
встановлювати власні пріоритети, використовуючи при цьому сім основних тем 
(табл.1). 

 
Таблиця 1 – Базові вимоги до діяльності закладів охорони здоров’я у 

сфері соціальної відповідальності 

Вимога  Характеристика  
1 2 

Організаційне 
управління 

Перетворення соціальної відповідальності на невід'ємну частину своїх 
політик, організаційної культури, стратегій, структур та діяльності. 
Аналіз та контроль з боку керівництва: розробка програми (плану) 
заходів щодо реалізації політики та цілей соціальної відповідальності; 
забезпечення розгляду скарг споживачів медичної допомоги та 
населення на негативні соціальні наслідки діяльності організації 
охорони здоров'я. Обмін інформацією щодо соціальної відповідальності: 
виконання правових та інших вимог щодо розкриття інформації, що 
відноситься до соціальної відповідальності; демонстрація закладом 
охорони здоров'я виконання своїх зобов'язань соціальної 
відповідальності та реагування на запити зацікавлених сторін та 
очікування суспільства в цілому. 
Самооцінка: аналіз своєї діяльності у сфері соціальної відповідальності 
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Продовження таблиці 1 

1 2 

Права 
людини 

Дискримінація: відсутність дискримінаційного ставлення через раси, 
кольору шкіри, статі, віку, громадянства чи національності, етнічного чи 
соціального походження, касти, сімейного становища, сексуальної 
орієнтації, обмеження можливостей, показників здоров'я, таких як статус 
ВІЛ/СНІД, політичних переваг або з інших підстав. 

Трудові 
практики 

Кадрова безпека медичного персоналу, спрямована на збереження його 
здоров’я, створення належних і безпечних умов для здійснення 
професійної діяльності, усунення причин професійної небезпеки і 
ризиків, профілактика професійного інфікування.  
Безперервний професійний розвиток, зорієнтований на підвищення 
професійних компетентностей та актуалізацію професійних знань і 
навичок. 
Підвищення соціальної захищеності медичного персоналу. Страхування 
професійної діяльності. 

Навколишнє 
середовище 

Запобігання шкідливим впливам на навколишнє середовище: 
використання процесів, інфраструктури та витратних ресурсів, 
спрямованих на запобігання неприпустимим шкідливим впливам на 
довкілля. 
Екологічне навчання та освіта персоналу: забезпечення необхідної 
компетентності екологічного навчання для персоналу 

Доброчесні 
ділові 

практики 

Забезпечення отримання пільг пацієнтами відповідно до нормативно-
законодавчої бази країни у галузі охорони здоров’я. 

Соціальні ініціативи: надання медичної допомоги учасникам бойових 
дій, надання медичної допомоги постраждалим від надзвичайних 
ситуацій чи стихійного лиха, проведення профорієнтаційної роботи 

Проблеми, 
пов’язані зі 

споживачами 

Інформація про безпеку: надання споживачу необхідної інформації, що 
стосується безпеки та медичних ризиків. 
Розгляд скарг та претензій: розробка заходів для запобігання претензій; 
аналіз претензій та покращення реагування на них; пропозиція 
адекватних та ефективних систем підтримки та консультацій. 
Захист персональних даних споживачів: збір персональних даних на 
добровільній основі з інформованої згоди пацієнта; збір інформації лише 
законними та справедливими способами із зазначенням мети збору 
персональної інформації до або під час збору даних; збереження та 
ненадання доступу до персональних даних іншим особам, за винятком 
випадків, передбачених чинним законодавством. 
Пацієнт-орієнтованість діяльності: діяльність відповідає перевагам, 
потребам та цінностям пацієнтів, заснована на діалозі та партнерстві 

Участь у 
житті 

громад та їх 
розвитку 

Підтримка зусиль місцевої влади та громадянських ініціатив у сфері 
економічного, соціального та культурного розвитку території; регулярне 
отримання інформації від усіх зацікавлених сторін щодо відповідності 
своєї діяльності вимогам до соціальної відповідальності. 
Соціальні ініціативи щодо вразливих верств населення.  

Примітка. Складено автором. 
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Для більш повної реалізації вимог соціальної відповідальності у організаціях 

охорони здоров'я рекомендується розробка окремого стандарту. Мета стандарту 

соціально відповідальної організації – сформувати системне бачення та 

активізувати соціально відповідальну поведінку. При цьому слід розуміти, що 

положення стандарту відображають очікування суспільства в конкретний момент 

часу, у зв'язку з чим зміст соціальної відповідальності організації підлягають 

періодичного перегляду.  
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Цифровізація сьогодні є одним із головних факторів зростання світової 

економіки. Цифрові платформи збільшили різноманітність і обсяг туристичних 

продуктів та послуг, функціональність та швидкість економічних операцій, 

обізнаність на ринку та зворотній зв’язок. Ці зміни створили нові можливості для 

підприємств індустрії туризму, які прагнуть задовольнити запити споживачів та 

вийти на нові ринки збуту. Бронювати квитки (airlines.com), вибирати й 

оплачувати номер в готелі в будь-якому місті по всьому світу в будь-який час і в 

будь-якому місці (booking.com), застрахувати поїздку (visa.com, mastercard.com), 

стає звичним для мандрівників будь-якого віку з широким діапазоном рівня 

доходів. Більш того, активний розвиток отримують технології «доповненої» і 

«розширеної» реальності. 

У 2019 році зафіксовано 1,5 мільярда міжнародних туристів, а прогнози на 

2020 рік передбачали збільшення на 4%. Вплив COVID-19 на туристичну 

індустрію був дуже негативним, що призвело до втрати близько 2/3 світових 

подорожей. Але навіть у цьому випадку інновації туристичних технологій 

забезпечили безпечні подорожі та змогли надати досвід для мандрівників, які 

замкнені у своїх будинках через карантин.  

http://www.airlines.com/
https://www.booking.com/index.html?aid=833974
https://www.visa.com/
https://www.mastercard.com/%20target=
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Цифрова економіка  це тип економіки, де ключовими факторами 

(засобами) виробництва є цифрові дані: числові, текстові тощо. Їх використання як 

ресурсу дає змогу істотно підвищити ефективність, продуктивність, цінність 

послуг та товарів, побудувати цифрове суспільство [1]. 

Світові тренди у туризмі включають чотири основні тенденції:  

1. Цифрові платформи надають споживачам доступ до всього світу, а 

туристичним компаніям стимул для впровадження найкращих світових практик.  

2. Sharing Economy докорінно змінює ролі між постачальниками 

споживачами туристичних послуг. 

3. Революція вражень: онлайн відгуки, peer reviews та контент, що 

генерується туристами – все це посилює позиції споживачів. 

4. Технологічні гаджети-пристрої, інтернет-речі, чат-боти, віртуальна 

реальність перевертають уявлення про майбутнє туризму. 

Багато країн активно втілюють цифрові технології у туристичну галузь. 

Наприклад, у Канаді 23% туристичних компаній використовують цифрові 

технології у всьому ланцюжку створення вартості. На території країни діє 

«Цифрова ідентифікація мандрівника», коли дані паспорта знаходяться у 

цифровому вигляді, а тому немає потреби носити паперовий варіант із собою. У 

Японії пройшов запуск 5G зв'язку, у Китаї вже створено понад 500 «розумних 

міст» та формується база даних порушників у сфері туризму, а Таїланд працює над 

розвитком інфраструктури аеропортів для зниження завантаженості терміналів [2]. 

Зараз цифрові рішення є ключовим елементом розвитку туризму у всіх 

елементах ланцюжка створення вартості. Так, лоукостери роблять доступними 

будь-які куточки світу, платформи, в галузі глобального транспорту об'єднують 

послуги у сфері транспорту та проживання, sharing-послуги виводять на новий 

рівень доступність проживання для споживачів з обмеженим бюджетом, а 

агрегатори пропозицій дають можливість легко та швидко порівнювати ціни, 

умови та оцінку послуг іншими споживачами. Для ефективної діяльності 

підприємствам туристичної галузі актуальними є застосовування наступних 

цифрових технологій [2]:  

1. Мобільні технології. Кожен носить з собою смартфон, він може стати 

туристичним агентом, екскурсоводом, знайти найкращий ресторан у місті або 

надати вам карту, щоб побродити по місцях призначення далеко від туристичних 

місць. Крім того, є можливість забронювати дешеві квитки на авіаквитки на таких 

веб-сайтах, як Skyscanner, знайти житло за допомогою Booking чи Airbnb. 

2. Доповнена реальність (AR) і віртуальна реальність (VR). Тенденції 

цифрових інновацій AR і VR надають мандрівникам неперевершені враження. 

Готелі використовують віртуальну реальність, щоб продемонструвати свої 

кімнати зацікавленим клієнтам, що є більш живим середовищем, ніж проста 

фотографія чи відео, що дозволяє переміщатися простором і відчувати своє 

оточення так, ніби ви там. Крім того, віртуальна реальність дозволяє 
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«подорожувати» світом, не виходячи з дому, використовуючи спеціальні VR-

окуляри, які дозволяють ходити в будь-яку точку світу. 

3. Фінтех і безконтактні платежі. Fintech дозволяє легко переказувати гроші, 

миттєво й у більшості випадків без сплати комісії банку. Як цифрова технологія в 

туризмі, фінтех полегшив оплату товарів під час подорожей за кордон. Туристи 

можуть легко обміняти свої гроші на місцеві валюти у своїх цифрових гаманцях за 

найкращими ринковими курсами та коли забажають. 

Отже, сучасний туристичний бізнес не може існувати і розвиватися без 

цифрових технологій – це не тільки питання лідерства та створення конкурентних 

переваг, а й виживання на ринку послуг у найближчому майбутньому. Галузь 

незабаром повернеться до позитивної динаміки та продовжить свій шлях 

зростання, оскільки подорожі все ще вважаються небезпечними, цифрові 

інновації, такі як доповнена або віртуальна реальність, можуть запропонувати 

альтернативні враження. 
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БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

 

Ефективність економіки нерозривно пов’язана зі створенням належних 

умов, за яких керівники та власники бізнес-структур постійно здійснюють творчий 

пошук нового, запускають механізми життєвого циклу та розвивають економічні 

відносини. Рушійні сили цих процесів значною мірою залежать від характеристик 

бізнес-середовища, яке утворюється та змінюється під впливом не тільки суб’єктів 

ринку, а й державної політики. 
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Якісне бізнес-середовище є передумовою ефективного використання 

економічного потенціалу бізнесу, підвищення ефективності і стабільності 

економічної системи, посилення фіскально-регулюючого потенціалу країни або її 

території та конкурентних позицій країни у глобальному просторі [1, с. 139]. 

Поняття «бізнес-середовище» узагальнено можна охарактеризувати як 

сукупність факторів, у межах яких здійснюється господарська діяльність з метою 

отримання прибутку [2, с. 194]. В економічній літературі під бізнес-середовищем 

зазвичай прийнято розуміти сукупність усіх зовнішніх факторів діяльності 

підприємства, які суттєво впливають на його функціонування. Серед таких 

основних факторів називають споживачів продукції, постачальників, конкурентів, 

державне регулювання, а також соціальні, політичні, технологічні, правові та 

екологічні умови [1, с. 140]. Структуру бізнес-середовища підприємства можна 

представити як сукупність ресурсів, процесів, суб’єктів та інформаційних 

зав’язків. Особливістю бізнес-середовища є те, що воно має територіальну 

цілісність, у межах якої господарюючі суб’єкти та інститути пов’язані 

взаємовідносинами. 

За визначенням Світового банку, бізнес-середовище складається з набору 

інституціональних, нормативно-правових та регуляторних умов, за яких працює 

бізнес. Інституціональні умови формуються під впливом розгалуженої системи 

регулювання і підтримки бізнесу, нормативно-правові створюються законодавчою 

базою як полем взаємодії суб’єктів бізнесової діяльності, тоді як регуляторні 

умови характеризують прозорість та послідовність державної політики у сфері 

регулювання бізнесу та обмежені процесами ліцензування, реєстрації, сертифікації 

підприємницької діяльності. Становлення та розвиток бізнес-середовища в Україні 

супроводжувалося відсутністю поступового первісного нагромадження капіталів, 

тривалого розвитку підприємницького менталітету та навичок, системності, а 

іноді й логіки, у прийнятті рішень тощо. 

За рейтингом, який проводиться Світовим банком щодо легкості ведення 

бізнесу (Doing Business) в Україні спостерігалася позитивна тенденція протягом 

2014-2020 рр, яка засвідчила про зниження регуляторного тиску на підприємців і 

підняття в рейтингу на 7 пунктів (з 71 до 64 сходинки). Проте деякі важливі 

показники в підсумковому результаті ще залишаються на дуже низькому рівні. 

Теоретично, перспективи укріплення позицій України в рейтингу Doing Business є, 

оскільки прийнято чергу законодавчих змін, які мають найближчим часом 

вплинути на бізнес-середовище. 

Бізнес-середовище в Україні хоча й у цілому сформоване, однак 

характеризується, з одного боку, значним проникненням у господарські питання 

держави та суб’єктів влади,а з іншого, – недостатньою їх зацікавленістю в 

існуванні цивілізованого, ефективного та дієвого середовища господарської 
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діяльності. Оскільки державне регулювання бізнес-середовища є складовою всієї 

системи державного регулювання, йому притаманні певні особливості, що 

відображаються у специфічному інструментарії:  

Механізм державного регулювання бізнес-середовища є сукупністю 

інструментів реалізації різних видів державної економічної політики (податкової, 

фінансово-кредитної, валютної, інвестиційної, митної тощо). Інструментами 

відповідно в сучасних умовах виступають: податки, трансферти, загальна маса 

грошей і норма резервування, мито, квоти на ввезення та вивезення капіталу, 

товару, експортно-імпортні тарифи тощо. 

Державне регулювання бізнес-процесів є інтегральним процесом 

макрорегулювання економіки, фінансів і економічних відносин в країні, сутність 

якого полягає у науково та практично обґрунтованому оперативному втручанні в 

хід соціально-економічних процесів. В практичному плані воно складається з 

низки етапів прийняття рішень, а також їх деталізації щодо забезпечення 

формування і реалізації економічної стратегії соціально-економічного розвитку 

країни. Всі економічні, фінансові, податкові методи та регуляторні процедури 

державного регулювання повинні бути тісно взаємопов’язані, що є необхідною 

умовою ефективності кожного з них окремо. 

Часто перед владою країн постає питання, що краще: державне регулювання 

чи дерегуляція. В транзитивних умовах завданням номер один буде, скоріше, 

навчитися розумно поєднувати механізми суспільної саморегуляції 

(самоорганізації) з практикою свідомого державного регулювання. При цьому 

міра такого поєднання в кожному випадку має обумовлюватись менталітетом, 

традиціями та історичним досвідом конкретної держави.  
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ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ КРИЗИ, ЯК ОДИН З ВАЖЛИВИХ АСПЕКТІВ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

  

Процес появи кризи не має випадкового характеру, адже його виникнення 

відбувається під впливом ряду чинників, на які повинен поширюватися 

управлінський вплив – у вигляді дослідження причин їх виникнення й ступеню 

поширення та подальшому створенні методів нівелювання для відновлення 

стійких параметрів функціонування організації.  

Своєчасність виявлення ознак наявності кризи, яку забезпечує ефективна 

система антикризового управління підприємства, дозволяє забезпечити сталість 

подальшого розвитку організації. За вищезазначених умов, антикризова діяльність 

у вигляді прогнозування, профілактики та діагностики кризових явищ повинна 

мати переважний характер серед інших функцій організацій. 

Розвитку методології та практичного застосування антикризового 

управління приділено значну кількість уваги зарубіжних й вітчизняних науковців 

– Бланк І.О. [1], Птащенко Л.О. [2], Шатайло О.А. [3], Гой В. В. та Васильєв О. 

В.[4], Дж. Банді [5] та інші. 

Науковці виокремлюють причини, чинники та симптоми появи кризових 

явищ у діяльності підприємства. Симптомами вважають прояви ознак кризових 

явищ у діяльності організації. Визначити їхню наявність можливо шляхом 

використання системи показників (фінансово-економічних, соціально-

економічних) з подальшим порівнянням їх у динаміці, з нормативними 

значеннями, середньогалузевими. Факторами є: події або встановлені тенденції, 

що свідчать про появу кризи. Причинами кризи є явища, що викликають появу 

кризових явищ у функціонуванні компанії. Відповідно, що вони можуть 

відноситися до внутрішнього чи зовнішнього середовища [6].  

Птащенко Л.О. здійснює порівняння умов, що є притаманними для сучасної 

економічної ситуації в Україні – майже 90% впливу на виникнення кризового 

стану викликано зовнішніми чинниками (у тому числі – високим рівнем 

податкових відрахувань) та для класичної ринкової економіки (близько 65% 

випадків негативного впливу викликані внутрішніми чинниками підприємства) [2, 

c.244].У зв’язку з проведенням військових дій на території України, вплив 

зовнішніх чинників на функціонування вітчизняних підприємств став критичним. 

Серед них можна навести наступні:  
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1. Ліквідація активів внаслідок проведення бойових дій.  

2. Втрата ділової активності, а саме: 

- внаслідок проведення бойових дій,підприємства, їхні постачальники та 

покупці могли припинити здійснення своєї діяльності з питань безпеки;  

- неможливість забезпечення обсягів реалізації у довоєнних значеннях, 

внаслідок зниження кон’юнктури ринку, падіння попиту на продукцію. 

3. Втрата зовнішньоекономічної діяльності, а саме: 

- скорочення експорту та імпорту внаслідок окупації портів, блокади 

морських напрямків реалізації продукції з боку агресора, логістичного колапсу у 

галузі залізничного та автомобільного транспорту через проведення бойових дій 

та масову евакуацію; 

- заборона некритичних імпортних операцій з боку Національного банку 

України, спрямована на уникнення надмірної волатильності валюти (у 

подальшому припинена). 

4. Інфляція, що виникає внаслідок: 

- зростання цін на пальне, електроенергію, транспортування; 

- появи дефіциту на товари, що вироблялися підприємствами, втраченими за 

результатами проведення бойових дій чи внаслідок загальноекономічних 

передумов, деяких імпортних товарів; 

- зниження попиту на продукцію внаслідок зменшення доходів громадян, 

масової міграції. 

5. Відсутність зовнішніх та внутрішніх інвестицій: 

- через значну ризиковість таких операцій при неможливості забезпечення 

відповідної дохідності. 

6. Проблеми банківського сектору та кредитування, а саме: 

- втрата значної частини активів банками внаслідок проведення бойових дій; 

- втрата 50-70% кредитного грошового потоку (за рахунок нарахованих 

відсотків та їхнього погашення); 

- зростання облікової ставки НБУ до 25%, що призводить до зростання 

вартості кредитних коштів для фізичних та юридичних осіб. 

7. Девальвація національної валюти, а саме: 

- збільшення вартості імпортних товарів (у тому числі – енергоресурсів, 

купівлю яких держава змушена здійснювати за кордоном); 

- зростання інфляції. 

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що підприємство не 

здатне впливати на зовнішні чинники безпосередньо. У даному випадку 

антикризове управління повинне спрямовуватися на ліквідацію негативних 

впливів, створених зовнішнім середовищем, використання заходів, 

альтернативних шляхів, що здатні забезпечити життєстійкість організації до 

моменту виникнення більш комфортних умов – з боку економічної доцільності та 

безпеки.  
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНЕ МІСТО» 

 
Цифрова трансформація, що розгортається у світі, стосується ключових 

галузей та сфер, які, з одного боку, якраз концентруються в містах, а, з іншого – є 
невід’ємними частинами забезпечення їх життєдіяльності: сучасне виробництво, 
транспорт і мобільність, енергетика, зв'язок, житлово-комунальне господарство, 
торгівля та сфера послуг, охорона здоров’я, освіта, системи муніципального 
управління. Відомо, що цифрові технології «знаходять» найдешевші способи 
вирішення багатьох завдань у сфері логістики, управління, комунікацій, 
дозволяють регіонам компенсувати брак ресурсів, підвищувати привабливість 
міського середовища тощо. 

До вчених, які зробили вагомий внесок у дослідження проблематики 
«розумного міста» та цифровізації міського середовища, варто віднести таких 
науковців: Л. Буйс, Д. Генарі, Дж. Грахам, І. Зубізаррета, Т. Йгітканлар, П. Еванс, 
Г. Ецковіц, М. Камруззаман, Л. Коста, Л. Лейдесдорф, Дж. Лазарой,  
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Р. МакКвайд, М. Маршалл, Дж. Маске, Т. Нам, C. Оберг, Д. О’браєн, С. Осборн, 
М. Роскіа, Т. Саварис, А. Сераваллі, К. Строкош, Б. Хатчінсон, П. Хеннеллі. 

Проте аналіз наукових доробок у науковій літературі свідчить про те, що 
немає комплексних досліджень щодо імплементації концепції «розумного міста» 
на основі розвитку інноваційної спроможності території. Зокрема існує 
необхідність уточнення концепції «розумне місто». Вищезазначене зумовлює 
актуальність і практичну цінність обраної тематики дослідження.  

Так, аналіз наукової літератури свідчить, що серед дослідників немає 
одностайності щодо складу структурних компонентів концепції «розумне місто». 
Відповідно до визначення Міжнародного Союзу Електрозв'язку ООН: 
«Розумне/стійке місто» – це інноваційне місто, яке використовує інформаційно-
комунікаційні технології для підвищення рівня життя, ефективності діяльності та 
процесу надання послуг у містах, а також конкурентоспроможності при 
паралельному забезпеченні задоволення потреб теперішнього та майбутнього 
поколінь щодо економічних, соціальних, екологічних та культурних аспектів [1].  

Незважаючи на те, що це офіційне трактування «Розумного міста», яке 
визнано країнами-членами ООН, існує також велика кількість трактувань 
представлених вченими по всьому світу. Так, попередній аналіз наукової 
літератури дає можливість виділити три підходи до трактування досліджуваної 
концепції: 

 визначення «розумного міста» через інфраструктуру; 

 визначення «розумного міста» через об'єднання громадян та 
інформаційно-комунікаційних технологій, 

 загальні визначення «розумного міста». 
Прихильники першого підходу вважають інфраструктуру ключовою точкою 

застосування інноваційного потенціалу «розумного міста», тоді як визначення 
через об'єднання потенціалу жителів міста та інформаційно-телекомунікаційних 
технологій передбачають рівноважну систему, яка розвивається не тільки в 
технологічному, а й у соціокультурному плані. Загальні визначення не 
концентруються на окремому компоненті поняття «розумного міста», а вказують 
на важливість кожної підсистеми в концепції. 

До першого виду трактувань можна віднести визначення К. Харрісона і 
Р.Холла. Так, на думку Харрісона «розумне місто» означає місто, в якому 
«…об'єднуються інженерна інфраструктура, інформаційно-телекомунікаційна 
інфраструктура, соціальна інфраструктура та інфраструктура для бізнесу з метою 
використання колективного інтелекту міста…» [2]. В свою чергу Холл Р. вважає, 
що «…розумні міста – це міста, які через власну інфраструктуру контролюють 
оптимізацію ресурсів, забезпечують безпеку своїх громадян та можливість 
надання їм максимального обсягу послуг…» [3].  

Агентство міського розвитку «Розумне місто» представляє таке визначення: 
«… це місто, в якому органами влади та населенням застосовуються високі 
технології для здійснення комунікацій, з метою плідного використання наявних 
ресурсів для підвищення рівня життя, та мінімізації шкоди навколишньому 
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середовищу, для підтримки впровадження інновацій, а також для раціонального 
використання енергії та економії ресурсів…» [4]. 

Друга група визначень може бути представлена трактуванням, 
запропонованим Г. Партріджем, який зазначає: «…Розумне місто – це місто, в 
якому інформаційно-комунікаційні технології є гарантією свободи слова та 
доступу до суспільно значущої інформації та послуг…» [5]. 

Третю групу поглядів представляють визначення Т. Бакісі. Так, автор під 
розумним містом розуміє «…високотехнологічне та інтенсивне місто, що об'єднує 
людей, інформацію та елементи міської інфраструктури за допомогою нових 
технологій для створення конкурентоспроможної та інноваційної економіки, а 
також високої якості життя…» [6].  

Таким чином, можна зробити висновок, що концепція «розумного міста» 
неоднорідна, вона включає різнопланові структурні компоненти, які можуть 
існувати і автономно, проте в сукупності збільшують свою ефективність завдяки 
системному ефекту. Основою концепції є інформаційно-телекомунікаційні 
технології, які збільшують ефективність роботи органів влади та полегшують їхню 
взаємодію з суспільством для вирішення актуальних проблем міського простору 
та підвищення рівня життя мешканців міста. Серед складових розумного міста 
найбільш значущими є розвинена міська інфраструктура, масштабне використання 
інформаційно-телекомунікаційних технологій та інновацій, орієнтація на 
формування та використання нових знань, зниження екологічного навантаження 
на територію. При цьому об'єднуючою умовою структурних компонентів є 
процеси цифровізації простору сучасного міста.  
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Інноватика – наука, яка вивчає закономірності процесів розвитку, 

формування новацій, нововведень, механізмів управління змінами, подолання 

опору нововведенням, адаптації до них людини, використання та поширення 

інноваційних потоків, інноваційної діяльності, їх вплив на сферу конкуренції, на 

розвиток суспільства в цілому. Саме в цій науці використовується поняття 

«життєвий цикл», що означає стадійність процесу, єдність його початку і кінця.  

Життєвий цикл – це період від зародження ідеї до розробки, створення, 

поширення, використання та утилізації (занепаду) продукту. З урахуванням 

послідовності проведення робіт життєвий цикл інновацій розглядається як 

інноваційний процес. Поняття «життєвий цикл» інновації вживається, як правило, 

до двох взаємопов'язаних процесів. У одному випадку – це етапи створення 

інновації в ланцюзі наука-техніка-виробництво-споживання; в іншому – життєвий 

цикл нововведення як продукту чи технології в циклі реалізації та задоволення 

попиту. 

Тривалість життєвого циклу розглядають з ринкових позицій, тобто 

обмежують вичерпанням комерційного потенціалу інновації як товару у зв’язку з 

появою нових, більш ефективних способів задоволення вже існуючих потреб 

споживачів або появи нових. Так, С.Д. Ільєнкова [1], В.А. Карпов і В.Р. Кучеренко 

[2] є так би мовити представниками процесного підходу, які розглядають 

інновацію як процес матеріального втілення ідеї і комерційного впровадження у 

життя. У цій концепції визначається, що нововведення розвивається в часі та має 

чітко виражені стадії. За даним підходом, життєвий цикл інновацій охоплює всю 

послідовність етапів розроблення, створення нової продукції, виробництва та 

існування її на ринку. Період існування інновації як ринкового товару також 

обмежується можливістю її ефективної комерційної реалізації на ринку. 

За системним підходом, представниками якого є Ю.П. Аніскін [3], В.Ф. 

Гриньов [4], Т.П. Гринчель [5], інновація розглядається у динамічному аспекті. В 

його основу покладено сприйняття інновації як системи або зміни, яка має 

системний характер, має прогресивний розвиток, обумовлюючи якісні 

перетворення на всіх її ієрархічних рівнях. По-перше, інновація являє собою 

матеріальне втілення ідеї щодо підвищення ефективності від її впровадження як з 

погляду виробника, так і споживача. Інакше кажучи, інновації розглядаються як 

об’єкт інноваційного процесу, окремі стадії (планування, проектування, 
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створення, використання) якого поєднані однією структурою життєвого циклу, у 

межах якої здійснюється розподіл ресурсів та досягнення цілей підприємства. По-

друге, інновацію розглядають як товар, який повинен знайти свого споживача та 

задовольнити його потреби. Отже, інновація є не лише результатом інноваційного 

процесу, а й продуктом споживання (експлуатації), тобто інновація 

розроблюється, функціонує та розвивається як самостійна система, яка поступово 

переходить на більш високий рівень (дифузія та поширення інновацій у 

економіці). 

Життєвий цикл інновацій розглядається як період, починаючи з визначення 

потреби в товарі та закінчуючи його повним вибуттям із сфери експлуатації. 

Тобто життєвий цикл розглядають як нерозривні етапи, які послідовно 

змінюються один за одним, починаючи з зародження ідеї нового товару до 

поступового переходу готової продукції у сферу споживання. Іншими словами, 

життєвий цикл інновацій можна визначити як цикл «споживач–виробник–

споживач».  

Таким чином, життєвий цикл визначається як система, яка має свій розвиток 

і переходить від одного стану на більш високий рівень, охоплюючи всі етапи із 

створення, виробництва, реалізації інноваційного продукту та його експлуатації. 

Акцент робиться на споживчих властивостях інновації та її експлуатаційних 

характеристиках, що й визначають тривалість всього життєвого циклу моментом її 

повного вибуття зі сфери використання. 

Отже, життєвий цикл інновацій слід розглядати як систему, яка поступово 

переходить з технічної в економічну, та охоплює два взаємопов’язані цикли:  

1) інноваційний цикл, який передбачає «матеріалізацію» ідей, винаходів і 

розробок у нові технічно зроблені види промислової продукції, засоби та 

предмети праці, технології і організації виробництва та включає такі етапи як 

аналітично-пошуковий період, НДДКР та випробування в ринкових умовах, 

розгортання комерційного виробництва; 

2) ринковий, який передбачає «комерціалізацію» інновацій, що перетворює 

їх у джерело доходу, які накладаються один на одного у часовому інтервалі.  
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ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Повномасштабна війна РФ в Україні підвищила ризики та невизначеності, 

створивши бар’єри для вільного руху факторів виробництва, у тому числі робочої 
сили і призвела до зниження ефективного функціонування інститутів ринку праці 
та їх руйнування . 

Проблеми в економіці поєднанні зі значним внутрішнім переміщенням 
населення та його масовим виїздом на тимчасове проживання за межі України. Це 
призводить до масштабних втрат у сфері зайнятості та доходів. Зростання рівня 
безробіття, поширення бідності стали головними негативними соціальними 
наслідками війни.  

Втрата та пошкодження виробничих активів та інфраструктури, переривання 
ланцюгів постачання торгівельних мереж різко послабили потенціал ринку праці, 
призвели до зменшення та втрати можливостей щодо працевлаштування більшості 
економічно активного населення країни. Достатньо зазначити, що на тепер (2022 
рік) малий та середній бізнес в Україні скоротився на 1,07 млн працівників. 

Вимушена міграція та запроваджена релокація призвели до зміни структури 
ринку праці. Згідно експертних оцінок у регіонах України, які найбільше зазнали 
руйнувань промисловості та цивільної інфраструктури, різко зменшилася кількість 
робочих місць і зросла конкуренція. 

Суттєвим став дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Різке 
зниження попиту обумовлене неможливістю працювати у зонах бойових дій, через 
відтік населення зменшився попит на товари та послуги, виникли проблеми з 
логістикою та інше. Окрім того, в національній економіці нікуди не зникла 
тінізація ринку праці – робота пропонується як підробіток без офіційного 
оформлення. В таких умовах, економічно активне населення не може 
претендувати на легальну заплату, соціальні гарантії (наприклад, лікарняні), 
трудовий стаж.  

Все вищезазначене призводить до зменшення реальних заробітних плат, 
підвищує рівень бідності. Як зазначають дослідники, що при рівні прожиткового 
мінімуму у 2022 році для працездатних осіб 2481 грн він може знизитись ще на 
30% [1]. 

У повоєнний період стабілізація ринку праці є вкрай важливим завданням. 
Одна з основних та необхідних умов стабілізації – це насичення регіонів України 
(особливо найбільш постраждалих від бойових дій) економічно активним 
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населенням через зацікавленість повернення з місць еміграції, поступове 
повернення бізнесу до роботи, його територіальне повернення з місць релокації.  

Основними чинниками мотивації повернення робочої сили в Україну мають 
стати: випуски інфраструктурних та цільових облігацій, надання можливостей 
населенню приймати участь в інфраструктурних проектах, які будуть 
реалізовуватись під патронатом західних донорів, заохочення населення до участі 
в накопичувальних пенсійних фондах з подальшим інвестуванням коштів в 
українські землі сільськогосподарського призначення, вкладати гроші у проекти 
розвитку видобутку та переробки природних ресурсів (залізної руди, урану, 
титану, газу, нафти) у себе на батьківщині. Тут необхідно зазначити, що з вище 
названих проектів потрібно, щонайменше, відсунути національних олігархів та 
багатіїв – мільярдерів. 

Стабілізація ринку праці має бути пов’язана із появою різних груп 
населення, які постраждали від з збройного конфлікту у тому числі внутрішньо 
переміщених осіб, серед яких діти та жінки, люди з обмеженими можливостями та 
колишні комбатанти. Специфічні потребі зазначених груп мають бути враховані 
при плануванні та запровадженні проектів реінтеграції.  

Важливою має стати розробка ефективної системи управління ринком праці 
(механізмів та інструментів її реалізації), з урахуванням питань освіти, розвитку 
спеціальних навичок, а також підвищення рівня соціального захисту та безпеки.  

Збільшення рівня зайнятості має стати центральним питанням повоєнної 
відбудови, реінтеграції та процесів повернення до умов миру. У післявоєнний 
період економіка потребуватиме глибшої «реконструкції» за довоєнний, з точки 
зору економічного розвитку. Процес відновлення та реструктуризації вимагатиме 
перерозподілу робочої сили між секторами економіки, що дозволить підвищити 
рівень її продуктивності. Створення робочих місць є ключовим фактором для 
реінтеграції різних груп населення, які постраждали від війни. Потребує розробки 
спеціальна Державна програма відновлення економіки, зокрема відновлення 
інфраструктури, передусім соціального спрямування та житлового фонду, зокрема 
залучення іноземних інвестицій для забезпечення житлом постраждалих громадян, 
особливо у деокупованих регіонах України. Держава має сприяти вирішенню 
безпосередніх проблем вразливих верств населення, які не можуть займатися 
економічною діяльністю через вік, фізичні вади або з інших причин.  

Важливо для розвитку ринку праці у повоєнній економіці залучити 
територіальні громади з метою формування стратегії їх соціально-економічного 
розвитку, з тим, щоб дещо урівноважити на ньому попит і пропозицію, більш 
раціонально використовувати витрати коштів на відбудову.  

 
Література 

 1. Зміни на ринку праці в умовах економічних потрясінь. Національний 
інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-
ekspertiv/zminy-na-rynku-pratsi-v-umovakh-ekonomichnykh-potryasin (дата 
звернення: 25.10.2022) 



91 

 

УДК: 005.823 

Макаренко П.М., д.е.н. професор, зав. кафедрою економіки та міжнародних 

економічних відносин Полтавського державного аграрного  

університету, м. Полтава  
 

Старостенко Д.Ф., аспірант кафедри економіки Таврійського державного 

агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного, м. Запоріжжя 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЄКТІВ 

 
Незважаючи на ведення РФ війни проти України вже на сьогодні (не 

чекаючи «кращих часів») на деокупованих територіях необхідно відновлювати 
економіку та якість життя значного прошарку громадян. Здійснювана в 
зазначеному напрямі державна політика вимагає створення підґрунтя для 
злагоджених дій держави та бізнесу через її найбільш ефективний інструмент – 
«точкове» стратегічне планування. Такий підхід передбачає розробку великих і 
малих інвестиційних, інноваційних, технічних, науково-дослідницьких, 
навчально-освітніх проєктів. Дефініція проєкт походить від латинського слова 
«projectum» й означає кинути вперед, тобто в часі (короткостроковому, 
середньостроковому, довгостроковому) сформувати комплекс взаємозалежних 
заходів направлених на досягнення поставлених завдань управління з чітко 
визначеними цілями, завданнями та бюджетом. 

Тож проєктний метод управління, який набув значного поширення у 
міжнародній практиці сучасного корпоративного менеджменту, при виконанні 
проєктів має низку специфічних особливостей. 

Зокрема, будь-який портфель проєктів потребує нагляду з боку керівництва 
яке встановлює реєстр проєктів та пріоритетність кожного з них. У більшості 
випадків відсутні заздалегідь встановлені та формалізовані схеми розподілу 
пріоритетів між проєктами. Не існує загальноприйнятих підходів до вирішення 
завдання ранжування проєктів за рівнем їх важливості, крім авторитетної думки 
керівника Проєктного офісу або його заступника, що виступають у ролі арбітрів. 
Ряд розроблених проєктів не стали «точками зростання» в економіці. Помітна 
невідповідність напрямів виконання стратегічних пріоритетів діяльності суб'єктів-
замовників проєктів, наявна розпорошеність і відсутність чітко визначеної ієрархії 
проєктів, які необхідно здійснювати. Відсутній єдиний підхід до формування 
механізму управління пріоритетами проєктів. 

Проєктний офіс, з метою визначення послідовності виконання проєктів та 
при наявному обмеженні в ресурсах (фінансових та трудових) має врахувати та 
проінвентаризувати всі поточні та передбачені планом проєкти. 

Експертизу проєкту з метою його ранжування за пріоритетністю нами 
запропоновано здійснювати за трьома компонентами: 1) фінансова цінність 
проєкту; 2) типові ризики та успішність виконання проєкту; 3) бізнес-цінність 
проєкту для замовника.  
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1. Оцінка фінансової цінності проєкту передбачає чотири рівні його 
відповідності (від низького до високого): 

 Перший рівень. Проєкт незначно знижує витрати замовника і надає 
деяке підвищення продуктивності. 

 Другий рівень. Проєкт дозволяє підвищувати продуктивність та 
потенційно може сильно знизити витрати замовника. Конкретну економічну 
віддачу проєкту важко виміряти. 

 Третій рівень. Очікувана окупність проєкту на рівні 1-3 роки. Доходи 
від проєкту перевищують витрати. Проєкт рентабельний. Більшість припущень 
при проведені зазначених оцінок мають під собою відповідне підґрунтя.  

 Четвертий рівень. Очікувана окупність проєкту на рівні до року. 
Доходи від проєкту перевищують витрати. Проєкт високорентабельний. Всі 
припущення при оцінюванні мають під собою відповідне підґрунтя. 

2. Типові ризики та успішність виконання проєкту. 
Оцінка за ризиками часто може поєднуватись з невизначеністю. Як 

зазначають дослідники «Поняття ризику, на відміну від поняття невизначеності, 
має практичне застосування … Звідси випливає: ризиком може бути визнано лише 
таку невизначеність, яку можна оцінити кількісно» [1, c.394] . 

Зазначена компонента охоплює чотири складових: а) складність; б) 
готовність ресурсів; в) технології; г) виконуваність проєкту; кожна з яких 
оцінюється за чотирма рівнями.  

а) Складність проєкту (вимоги замовника до об'єкту проєктування, масштаб 
і рамки проєкту): 

 Перший рівень. Бізнес-цілі проєкту розмиті. Основні функціональні 
блоки об'єкту проєктування чітко не визначені. Незрозумілі масштаб і ризики 
проєкту. 

 Другий рівень. Бізнес-цілі проєкту не чіткі. Задачі об'єкту проєктування 
замовнику зрозумілі недостатньо. Розуміння масштабу і рамок проєкту обмежене 
та недостатнє. 

 Третій рівень. Бізнес-цілі проєкту визначені більш-менш чітко. Вони 
добре зрозумілі замовнику. Масштаб і рамки проєкту задані.  

 Четвертий рівень. Бізнес-цілі проєкту добре зрозумілі та 
задокументовані. Масштаб і рамки проєкту чітко задані. 

б) Готовність ключових ресурсів до виконання проєкту (співробітники, 
інфраструктура) 

 Перший рівень. Ключові ресурси Проєктного офісу на виконання 
проєкту практично недоступні. Співробітники максимально завантаженні іншими 
проєктами. Відсутня інфраструктура для виконання проєкту. 

 Другий рівень. Ключові ресурси Проєктного офісу розподілені на 
декілька проєктів. Необхідно доповнювати або створювати нову інфраструктуру в 
офісі. 
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 Третій рівень. Ключові ресурси Проєктного офісу в основному доступні. 
Можуть виникати деякі проблеми з підвищеною зайнятістю окремих 
співробітників в окремі періоди виконання проєкту. Можуть виникати деякі 
проблеми з використанням наявної інфраструктури. 

 Четвертий рівень. Ключові ресурси Проєктного офісу доступні в 
повному обсязі. 

в) Технологічні платформи виконання проєкту: 

 Перший рівень. Проєкт виконується на новій технологічній платформі по 
відношенню до якої досить мало визначеності. Технології мають непідтверджену 
стабільність. 

 Другий рівень. Проєкт виконується на новій технологічній платформі, яка 
потребує технічної структуризації. Час для її вивчення та тестування обмежений. 

 Третій рівень. Проєкт виконується на новій технологічній платформі. 
При його реалізації достатньо часу для її вивчення та тестування. 

 Четвертий рівень. Проєкт виконується на відомій технологічній 
платформі в експлуатації якої накопичений значний досвід.  

г) Виконуваність проєкту 

Оцінивши ризики, готовність ключових ресурсів, технологічні платформи 
виконання підсумуємо їх по кожному проєкту. Сума 10 - 12 балів за 
чотирирівневою шкалою оцінюється в 4 бали; 7 - 9 балів – 3 бали; 4 - 6 балів – 2 
бали; 3 бали – 1 бал. Це означає, що успішне виконання проєкту може бути 
здійснено відповідно на «відмінно», «добре», «задовільно» і «дуже слабко». 

3. Бізнес-цінність проєкту для замовника передбачає чотирирівневу 
оцінку: а) стратегічного впливу на ринок; б) впливу на клієнтів та постачальників; 
в) унікальності проекту. 

Зокрема: 
а) Складова стратегічного впливу суб’єкта проєкту на ринок: 

 Перший рівень. Передбачає оцінку в 1 бал, за умов коли вплив відсутній. 

 Другий рівень. Передбачає оцінку у 2 бали, за умов коли підтримується 
довіра ринку суб'єкта ринкових відносин – замовника проєкту. 

 Третій рівень. Передбачає оцінку у 3 бали за умов створення тимчасових 
конкурентних переваг (або переваг позиціонування)  

 Четвертий рівень. Оцінка 4 бали за умов коли суб'єкт встановлює 
стратегічні переваги і має стійкі позиції на ринку. 

б) Складова впливу проєкту на клієнтів та постачальників замовника: 

 На першому рівні (1 бал) – ніяк не впливає. 

 На другому рівні (2 бали) – виводить підтримку клієнтів та 
постачальників на добрий ринковий рівень, дещо покращує обслуговування 
суб'єктів-замовника,  

 На третьому рівні (3 бали) суттєво покращує відносини з суб'єктами 
ринку та постачальниками за рахунок створення переваг і підвищення результатів 
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 На четвертому рівні (4 бали) принципово зміцнює довгострокові 
взаємовідносини з суб'єктами ринку та постачальниками. 

в) Складова унікальності проєкту передбачає оцінку на можливість 
повторення його конкурентами:  

 на першому рівні (1 бал) конкуренти можуть легко повторити проєкт;  

 на другому рівні (2 бали) конкуренти можуть скопіювати нові 
можливості проєкту протягом 1-го року після його реалізації замовником;  

 на третьому рівні (3 бали) конкурентні переваги можуть утримуватись 
замовником проєкту протягом 1 – 2 років;  

 на четвертому рівні (4 бали) суб'єкт-замовник утримує на ринку стійку, 
важку для повторення конкурентну перевагу. 

Сумарно, оцінка бізнес-цінностей проекту за його складовими визначається 
аналогічно запропонованій за компонентою виконовуваність проєкту. Після 
оцінки проєкту за кожною компонентою (від 1 до 4 балів) результат заноситься у 
таблицю (приклад). 

 

Проєкт 
Фінансова 
цінність 

Типові ризики та 
успішність 
виконання 

Бізнес-
цінність 

Загальна 
оцінка 

Проєкт 1 4 3 4 11 

Проєкт 2 3 3 4 10 

Проєкт 3 1 2 1 4 
 

При оцінці методом суми місць кожному показнику оцінки проєкту 
надається місце в залежності від його значення (чим ближче значення показника 
до оптимального тим вище місце). Далі визначається загальна оцінка за кожним 
проєктом від 3 до 12 балів. В першу чергу, пріоритети надають проєктам із 
сумарною оцінкою 10 – 12 балів, потім 7 – 9 балів і 4 – 6 балів. Проєкти з оцінкою 
менше 4 балів реалізуються тільки після виконання проєктів з вищими оцінками 
або зовсім не реалізуються. 
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МОЖЛИВОСТІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОБІЗНЕСІ 

 

В агробізнесі питання регулювання цифрових фінансових активів в якості 
платіжного засобу і використання у блокчейн-технології за останні роки набирає 
все більшу популярність. Блокчейн це спосіб збереження даних або цифровий 
реєстр транзакцій, контрактів, угод. Він спроможний не тільки створити систему 
інформативного обміну, але і підвищити ефективність різних операцій або бізнес-
процесів в різних галузях економіки [1]. Зокрема, в агробізнесі досить складні 
взаємовідносини: між суб‘єктами господарювання, між виробниками продукції та 
торгівлею, збутом, а також посередниками. Прозорість одна із основних переваг 
використання блокчейн-технології яка дозволяє відслідковувати походження 
продукції, її якість. Реалізатори та сільгоспвиробники продукції виграють тільки 
від того, що ними не надається неякісна промислова і аграрна продукція чи 
постачання товару неналежної якості. Вони пропонують прозорі ділові відносини 
та отримання продукції, тієї якості, яку очікують споживачі. Через технологію 
RFID у споживача буде доступ до величезного масиву інформації, наприклад, про 
сорти, добрива, гербіциди, породи тварин, використання вакцини, лікування 
гормонами або використання антибіотиків, тощо. Адже споживачі хочуть мати 
реальну інформацію про походження аграрної та агропромислової продукції і 
готові запропонувати більш високу ціну, якщо вони знають всі подробиці про 
товар. Треба зазначити, що харчова безпека зараз гарантується сертифікацією, але 
результати перевірок можуть бути недостовірними, через корупцію яка 
поширилася в національній економіці  

Наклеївши на продукт бірку з QR-кодом ми дозволимо споживачеві знати 
всі подробиці – де, коли і як вирощувалася і перероблялася агросировина в 
продукт, які його смакові та хіміко-біологічні якості, як і коли транспортувався 
продукт та скільки зберігався. При такій системі у споживача вся історія продукту 
буде на екрані смартфону. Коли людині стане погано після з’їденого продукту то 
лікар зможе моментально знати якої якості продукт був спожитий, та що 
викликало таку реакцію.  

В економічному плані блокчейн-технологію можливо використовувати для 
залучення невеликих інвестицій для сімейного та малого бізнесу. Оскільки 
занесену в блокчейн систему інформацію не можна змінювати і вона є доступною 
всім, тому в результаті виробництва не можливо показати завищені прибутки або 
збитки, знижати ціни або здійснювати інші махінації. Відома проблема, коли 
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фермери продають зерно і насіння соняшнику відвантажуючи його покупцеві, а 
потім місяцями чекають оплату за свій товар, тому використання блокчейн-
технології дозволить скоротити час одержання платежів. Технологія дозволяє 
передавати платежі та отримувати право власності за допомогою лінку тим самим 
уникаючи ризику втручання третьої сторони. Крім того блокчейн може 
вирішувати проблеми аграріїв через укладання смарт-контрактів («розумні 
контракти»). Вони укладаються та записуються у блокчейн-систему та 
позначаються за допомогою QR-коду. При настанні відповідних умов контракт 
самостійно виконується – тобто завершується транзакція. Таким чином, 
забезпечується безпека постачання та оплати за товар, де кожна сторона 
гарантовано отримує те, на що розраховувала. Переваги таких контрактів в тому, 
що відсутні посередники, а гарантії виконання обов‘язків за угодою наступають за 
оговореними умовами. Наприклад, продаж США 60 тисяч т. соєвих бобів Китаю 
за смарт-контрактами в 2017 році за допомогою блокчейн платформи Easy 
Treading Connect скоротила час витрачений на роботу з документами в 5 разів.  

Віце-президент фонду «СігмаБлейзер» В. Рутицька, зазначає, що в Україні 
пройшов перший аукціон з продажу майна з використанням блокчейн-технології, 
а оскільки в Україні земельні ділянки (паї) продаються на аукціонах і, враховуючи 
те, як українці застережно відносяться до ринку землі, то на думку 
вищезазначеного фахівця тут блокчейн буде як ніколи доцільним.  

Блокчейн-технології – це нове рішення для бізнесу, яке дозволяє майже 
одномоментно здійснювати і підтверджувати достовірність контрактів, на основі 
їх електронної книги, тобто це є синхронізація бізнес-процесів, економія грошей 
та зниження ризиків шахрайства [2]. Більшість початкових умов в блокчейн 
агробізнесі – це відслідковування транзакцій. Китай вже використовує технології 
для відслідковування споживачами продукції з свинини та яловичини. Ми можемо 
створити ефективний ланцюг постачання, який забезпечить обслуговуваність 
продукції і підвищить ефективність угод. 

Логістика уже давно робить запити на відслідковуваність і прозорість 
товару. Так, коли компанія чи бренд, ставлять позначення на товарну етикетку або 
це роблять на сайті, то споживачі можуть чітко прослідити та впевнитись в якості 
товару. На сьогодні Китай досить активно займається продовольчою безпекою і 
технологія блокчейн розвивається там швидше чим в США. Китайці хочуть бути 
впевнення в безпеці їжі, яку вони споживають та знати походження товару. Такий 
мотив спонукає інновації пов‘язані з блокчейн-технологією до впровадження. 
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ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТА ВЕКТОР ВІДБУДОВИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021 – 2027 роки, яка 

затверджена Постановою КМУ № 695 від 5 серпня 2020 р. є основним 

планувальним документом для реалізації секторальних стратегій розвитку, 

координації державної політики у різних сферах, досягнення ефективності 

використання державних ресурсів у територіальних громадах та регіонах в 

інтересах людини, єдності держави, сталого розвитку історичних населених місць 

та збереження традиційного характеру історичного середовища, збереження 

навколишнього природного середовища та сталого використання природних 

ресурсів для нинішнього та майбутніх поколінь українців [1]. Ця Стратегія 

визначає генеральний вектор сталого розвитку регіонів та розроблена відповідно 

до Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом 

Президента України № 722 від 30 вересня 2019 р. [2]. 

Запорізький край – один з найбільш економічно розвинених регіонів 

України, центр технологічного й інтелектуального потенціалу нашої держави, 

історична перлина України, колиска першої у світі демократичної республіки, 

заснованої запорізькими козаками. Запорізька область має низку конкурентних 

переваг, зокрема: освічений і креативний людський капітал, традиції 

промислового та сільськогосподарського виробництва, багаті природні та 

рекреаційні ресурси. Раціональне використання усіх цих переваг є запорукою 

прискореного розвитку економіки області та гарантією стабільного покращення 

якості життя мешканців у майбутньому.  

На жаль 24.02.2022 р. російська федерація підступно напала на нашу 

суверенну державу і на сьогодні в результаті повномасштабного вторгнення 
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російських загарбників більше 70% Запорізької області знаходиться під окупацією 

та відбувається знищення нашого ресурсного і людського потенціалу області. Але 

стратегія регіонального розвитку Запорізької області, яка розроблена до 2027 

року, обов’язково буде реалізована у післявоєнному періоді.  

Реалізація розробленої Стратегії розвитку Запорізької області полягає у 

здійсненні комплексної системи заходів, які зможуть забезпечити досягнення 

стратегічних цілей та створити безпечні умови та високу якість життя в регіоні, в 

якому гармонійно поєднуватимуться високотехнологічна промисловість, 

розвинена транспортно – логістична інфраструктура, екологічне сільське 

господарство, відпочинковий та історичний туризм та безпечне довкілля. При 

цьому основним критерієм результативності Стратегії є зростання добробуту 

кожного мешканця Запорізької області. 

Територія області займає 27,2 тис. км2, що становить 4,5 % території 

України. Протяжність з півночі на південь становить 208 км, зі сходу на захід – 

235 км, тобто є достатньо територіально компактною. Адміністративний центр – 

м. Запоріжжя, яке розташоване у північно-західній частині регіону, тобто близько 

половини території області знаходиться поза 100-кілометровою зоною його 

досяжності. Водночас до переваг забезпечення інтегрованості регіону слід 

віднести відсутність значних перепон природного характеру та наявність виходу 

до Азовського моря. У межах обласного центру розташований острів Хортиця – 

місце історичної Запорозької вольниці. Україна включена в Транс’європейську 

опорну транспортну мережу (TEN-T) і є важливим учасником розвитку 

стратегічного транспортного коридору Європа – Азія. Через Запорізьку область 

проходить транспортний коридор Бухарест – Одеса – Миколаїв – Маріуполь, тому 

окупація Маріуполя російськими загарбниками є їх стратегічною метою 

блокування нашої транспортної інфраструктури. Характеристикою 

геостратегічного становища Запорізької області є наявність виходу до моря, тому 

російська федерація підступно окупувала м. Мелітополь, м. Бердянськ, м. 

Приморськ, що заблокувало всі транспортні морські комунікації області та 

створило загрозу знищення окупованих територіальних громад. 

Запорізька область розташована в степовій зоні з характерним рівнинним 

ландшафтом з домінуванням чорноземних ґрунтів (70 % площі області), що 

сприяє розвитку сільського господарства та фінансовій стабільності 

територіальних громад. Цим скористались російські загарбники, які підло 

розграбували майно територіальних громад та вивезли врожай 2022 р., 

використовуючи транспортні коридори в анексований Крим. 

Водний фонд Запорізької області складають ріка Дніпро, розташовані на ній 

Каховське (18,2 км3) та Дніпровське водосховища (3,3 км3), 3 середніх, 62 малих 

річки (довжиною більше 10 км), на яких створено 28 водосховищ та 1205 ставків. 

Каховське водосховище знаходиться в окупації і використовується загарбниками 

для водопостачання у анексований Крим, що є незаконним використанням 
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ресурсів України. Південні кордони області омиваються водами Азовського моря, 

берегова лінія якого в межах області перевищує 300 км. Уздовж узбережжя 

простягаються численні довгі вузькі піщані коси, намиті морем. На території 

області розташовані 4 лимани: Білозерський, Утлюкський, Тубальський та 

Молочний, загальна площа водного дзеркала яких становить 655,5 км2. Всі 

південні кордони області перебувають в окупації і відбувається розграбування, 

знищення російськими окупантами майнових цінностей курортної зони 

Азовського моря [3].  

Запорізька область щедро наділена розмаїттям геологічних споруд та 

потужними мінеральними ресурсами. За різноманітністю та багатством 

мінерально-сировинних ресурсів область займає одне з провідних місць в Україні. 

Займаючи площу 27,2 тис. км2 (4,5 % території України), область спроможна 

забезпечити державу рудами марганцю та заліза, гірничо – хімічними корисними 

копалинами, нерудними корисними копалинами для металургії, будівельними 

матеріалами. Є лікувальні грязі та мінеральні води. Частка регіону в сумарних 

запасах мінеральної сировини в Україні складає: пегматит – 88 %, апатит – 63,4 %, 

марганцева руда – 69 %, вторинні каоліни – 22,9 %, залізняк – 10 %, вогнетривкі 

глини – 8,6 %. Для розробки перспективними видами корисних копалин є руди 

марганцю, апатит, фтор, графіт, скляна сировина (пісок кварцовий) та інше.  

Природно кліматичні умови Запорізької області дозволяють вирощувати в 

області майже всі сільськогосподарські культури, а також максимально сприяють 

розвитку курортно-туристичної діяльності та рекреаційному потенціалу 

узбережних територій, тому після перемоги над російськими загарбниками в 

Запорізькій області ми відбудуємо все, що буде зруйновано окупантами і 

сформуємо сучасний європейський вектор розвитку області.  

Перспективним планом розвитку охоплено 100 % території області та 

запроєктовано створення 76 спроможних територіальних громад, з урахуванням 

міст обласного значення. За даними Моніторингу процесу децентралізації влади та 

реформування місцевого самоврядування, який проводить Міністерство розвитку 

громад та територій України, Запорізька область у п’ятірці лідерів серед регіонів 

України у Рейтингу областей щодо формування ОТГ. Натепер на території області 

створено 57 ОТГ, що становить 68,6 % від загальної кількості рад базового рівня 

(1 місце рейтингу), але на жаль більшість громад перебувають в окупації і 

розграбовані. Через повномасштабне вторгнення російської федерації на 

територію України 24.02.2022 р. більша частина членів громад є внутрішньо 

переміщеними особами (ВПО), які потребують додаткового соціального захисту, 

психосоціальної реабілітації, підтримки у процесі інтеграції та ресоціалізації. 

Члени громад залишили свої місця проживання та евакуювались у більш безпечні 

місця, втратили майно. 

Економічну спеціалізацію Запорізької області сьогодні визначають сектори 

економіки, які мають найбільшу питому вагу за обсягом реалізації продукції та 
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послуг. За підсумками 2018 року домінуючу частку мають промисловість (64,26 

%), оптова та роздрібна торгівля, ремонт автортранспортних засобів та мотоциклів 

(24,03 %), сільське, лісове та рибне господарство (4,94 %) та будівництво (1,76 %). 

Загалом, три сектори економіки – промисловість, торгівля та сільське 

господарство – формують понад 93 % обсягів реалізації продукції та послуг в 

регіоні (в т.ч. промисловість – 64,26 %). Фактично Запорізька область є однією з 

п’яти областей України, економіка яких має найвищий рівень індустріалізації (> 

60 %). Безумовно, вектор відбудови Запорізької області у поствоєнний період буде 

суттєво відрізнятись від вектору стратегічного розвитку, який був сформований до 

2022 р. [3].  

З огляду на спеціалізацію регіону, актуальним є виявлення наявного 

потенціалу секторів економіки для посилення конкурентних позицій на 

міжнародних ринках, а також створення нових галузевих та міжгалузевих 

кластерів. Оцінки економічного потенціалу окремих видів діяльності економіки 

Запорізької області базується на рівні їх концентрації за показниками валової 

доданої вартості, кількості підприємств, зайнятості, обсягів реалізованої 

продукції. Зокрема, потенційними секторами економіки Запорізької області для 

кластеризації (з урахуванням інтегрального показника концентрації ВЕД в регіоні) 

є: переробна промисловість, сільське господарство, оптова та роздрібна торгівля, а 

також енергетика. 

Результати дослідження «Smart specialisation in E&IA countries», 

проведеного групою експертів Joint Research Centre (JRC) Європейської комісії, 

виявили для Запорізької області 19 видів економічної діяльності, які можуть бути 

визнані такими, що володіють інноваційним потенціалом, а саме: виробництво 

м’яса та м’ясних продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і 

молюсків; виробництво олії та тваринних жирів; виробництво продуктів 

борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів; 

виробництво інших харчових продуктів (в т.ч. цукру, какао, шоколаду, 

кондитерських виробів тощо); текстильне виробництво; виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення; виробництво іншої хімічної продукції; 

виробництво вогнетривких виробів; виробництво чавуну, сталі та феросплавів; 

лиття металів; виробництво інших готових металевих виробів; виробництво 

електронних компонентів і плат; виробництво обладнання зв’язку; виробництво 

інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 

виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв; виробництво 

машин і устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво 

повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування; виробництво 

меблів. 

Базуючись на результатах дослідження JRC та здійснивши поглиблене 

вивчення статистичної та аналітичної інформації щодо науково-дослідної та 

інноваційної діяльності в Запорізькій області в розрізі видів та підвидів 
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економічної діяльності, а також враховуючи розвиненість необхідної 

інфраструктури, потенціал суміжних галузей, інвестиційну привабливість тощо, 

визначено перелік видів діяльності, які можуть сформувати основу для смарт-

спеціалізації Запорізької області. 

Такими видами економічної діяльності у перспективі можуть стати: 

виробництво чавуну, сталі та феросплавів; лиття металів; виробництво інших 

готових металевих виробів; виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації (до цього виду економічної діяльності 

включено виробництво ендопротезів з молібденового і титанового складів); 

виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої 

та контрольної апаратури; виробництво проводів, кабелів і електромонтажних 

пристроїв; виробництво машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства; виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього 

устаткування [3]. 

На основі здійснення процесу підприємницького відкриття ми вважаємо, що 

у поствоєнний період можливі такі напрями смарт-спеціалізації Запорізького 

регіону: 

 виробництво ендопротезів з молібденового і титанового складів;  

 виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів,  

 електророзподільчої та контрольної апаратури;  

 виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв; 

 виробництво машин і устаткування для сільського та лісового  

 господарства;  

 виробництво двигунів та запчастин до гвинтокрилів. 

Ці види діяльності характеризуються значною динамікою за часткою 

зайнятих та можуть стимулювати нарощення обсягів випуску продукції в 

суміжних видах економічної діяльності. 

Підвищена концентрація соціально-економічного, інноваційно-креативного, 

управлінського та інформаційного потенціалу в обласному центрі (м. Запоріжжя) є 

однією із основних причин посилення сучасної моноцентричної моделі 

просторового розвитку області та загострення територіальних диспропорцій (за 

рівнем та якістю життя, динамікою соціально-економічного розвитку в інших 

містах та районах області). 

Запорізька область – єдиний в Україні регіон, де виробляються всі види 

електроенергії. Електропостачання Запорізької області здійснюється від атомної, 

теплової електростанцій та гідроелектростанції, сонячної та вітрової 

електростанцій, розташованих на території області. Електростанціями області 

виробляється 29,5 % всієї електроенергії, що виробляється в Україні. Основними 

споживачами електроенергії в області є промислові підприємства та населення. На 

жаль сьогодні Енергодар та ЗАЕС перебувають під окупацією і існує загроза  
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Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію всієї 

України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з 

українськими атомними електростанціями. Хоча ці підстанції розташовані доволі 

далеко (160–200 км) від українських атомних станцій, проте внаслідок їх 

пошкодження відбувається відключення ліній зв’язку, через які передається 

електроенергія з АЕС в енергосистему України. Й у разі припинення роботи цих 

ліній зв’язку енергоблоки АЕС аварійно відключаються, відтак станції 

опиняються в режимі блекаута з включенням дизель-генераторів [4]. Вочевидь 

рашистські ядерні терористи серйозно розглядають такий сценарій ядерного 

шантажу задля нанесення українським атомним станціям ще більшої шкоди з 

непередбачуваними наслідками. Реалізація подібного сценарію підтверджується 

також діями окупантів на Запорізькій АЕС. 

Особливістю розвитку Запорізької області в умовах реформи 

адміністративно-фінансової децентралізації є позитивна тенденція формування 

ОТГ з високим рівнем податкоспроможності та високим фінансово-економічним 

потенціалом розвитку. Важливе значення для розвитку області відіграють доходи 

бюджету розвитку місцевих бюджетів. 

Запорізька область відноситься до найбільш техногенно-навантажених 

регіонів України. Неминучим наслідком промислового розвитку області є значні 

обсяги викидів небезпечних речовин у повітря, погіршення стану водойм і ґрунтів, 

накопичення у великих обсягах промислових та побутових відходів [5]. 

Основну частку у забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя вносять 

промислові підприємства – найбільші забруднювачі, викиди яких становлять 60-70 

% від загального валового обсягу викиду забруднюючих речовин. Найбільшими 

забруднювачами атмосферного повітря в регіоні залишаються підприємства 

чорної та кольорової металургії, теплоенергетики, хімії, машинобудування, 

харчової промисловості, на які припадає близько 90,0 % викидів всіх 

забруднюючих речовин [6]. 

Запорізька область відноситься до регіонів, де зосереджена значна кількість 

підприємств важкої промисловості: 45 % від загальної кількості виробленої 

продукції в області займає продукція металургії та оброблення металу, 20 % – 

виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла, води. Масштабність 

ресурсного використання і енергетично-сировинної спеціалізації економіки 

регіону в цілому сприяють значному утворенню і накопиченню відходів 

виробництва і споживання. Так, Запорізька область замикає п’ятірку регіонів з 

найбільшим показником утворення відходів I–IV класів небезпеки. 

Слід зазначити, що враховуючи стратегічні орієнтири розвитку області, 

формування вектору відбудови Запорізької області у поствоєнний період повинно 

ґрунтуватись на передумовах, які враховують наступні переваги, особливості та 

сильні сторони регіону. 
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1. Сильними сторонами Запорізької області є наявність природних 

ресурсів, зокрема забезпеченість енергоресурсами та водними ресурсами. 

Розвиток міжнародних зв’язків та співробітництва дозволить ефективно 

використати такі переваги як наявність виходу до моря, територіальна близькість 

до міжнародного транспортного коридору Європа – Азія, диверсифікована і 

розвинута транспортна інфраструктура.  

2. Економіка регіону характеризується високим рівнем індустріалізації з 

акцентом на переробну промисловість. Запорізька область є лідером серед 

промислових регіонів України за енергогенеруючими потужностями.  

3. Водночас зберігається високий рівень диверсифікації. Ці сильні 

сторони підтримуватимуться такими можливостями, як залучення інвестиційного 

ресурсу та організація системної взаємодії учасників екосистеми залучення 

інвестицій, розширення галузевої спеціалізації малого та середнього 

підприємництва, імплементація смарт-спеціалізації економіки регіону. 

4. Запорізький регіон має значний економічний та науково-технічний 

потенціал, розвинутий сектор високотехнологічної промисловості, мережу 

наукових та освітніх закладів, які є порівняльною перевагою в умовах глобального 

розвитку ІТ-сектору та залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні 

галузі. 

5. Область має значний потенціал для інтенсивного розвитку 

туристично-рекреаційної сфери, зокрема відпочинкового туризму у приморських 

районах, історичного та зеленого туризму. В умовах поглиблення децентралізації 

фінансового ресурсу та орієнтування на внутрішній потенціал громад розвиток 

туристичної сфери може слугувати джерелом доходів місцевих бюджетів та 

збільшення зайнятості в громадах. 

Таким чином, не дивлячись на окупацію Запорізької області ми впевнені, що 

перемога буде за нами, ми звільнимо всі наші території і відбудуємо нову, 

сучасну, незалежну, демократичну, європейську державу. Віримо в ЗСУ! Слава 

Україні!  
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УМОВАХ INDUSTRY 4.0 

 

Цифровізація – це «організаційний процес» або «бізнес-процес» 

технологічно викликаних змін у галузях, організаціях, ринках і галузях. 

Цифровізація виробничих галузей уможливила нові виробничі процеси та 

більшість явищ, сьогодні відомих як Інтернет речей, Індустріальний Інтернет, 

Індустрія 4.0, комунікація між машинами, штучний інтелект і машинний зір. 

Цифровізація бізнесу та організацій породила нові бізнес-моделі, нові послуги 

електронного уряду, електронні платежі, автоматизацію офісу та безпаперові 

офісні процеси з використанням таких технологій, як смартфони, веб-додатки, 

хмарні сервіси, електронна ідентифікація, блокчейн, смарт-контракти та 

криптовалюти, а також бізнес-аналітика з використанням великих даних. Розвиток 

нових цифрових промислових технологій, відомих як ІНДУСТРІЯ 4.0, – це 

трансформація, яка дає змогу збирати та аналізувати дані на різних машинах, 

створюючи швидші, гнучкіші та ефективніші процеси для виробництва товарів 
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вищої якості за менших витрат. Ця виробнича революція підвищить 

продуктивність, змінить економіку, сприятиме промисловому зростанню та 

змінить профіль робочої сили, що змінить конкурентоспроможність компаній і 

регіонів. За даними «Boston Consulting Group», дев’ять технологічних трендів 

утворюють будівельні блоки INDUSTRY 4.0: 1) великі дані та аналітика; 2) 

автономні роботи; 3) симуляція; 4) горизонтальна та вертикальна системна 

інтеграція; 5) промисловий Інтернет речей; 6) кібербезпека; 7) хмара; 8) адитивне 

виробництво; 8) доповнена реальність. ІНДУСТРІЯ 4.0 поєднує виробничі 

технології вбудованих систем та інтелектуальні виробничі процеси, щоб 

прокласти шлях до нової технологічної ери, яка радикально змінює ланцюжки 

створення вартості та бізнес-моделі промисловості та виробництва. Четверта 

промислова революція є більш важливою, а її розгалуження більш глибокими, ніж 

у будь-який попередній період історії людства. За останні два десятиліття 

розгортається нова цифрова трансформація. Збільшення потужностей і об’єднання 

потужностей для передачі даних, обчислень і зберігання, ступінь проникнення 

цифрових технологій в економіку призвели до етапу трансформації на основі 

Інтернету речей (IoT). Рушійними силами технологічних змін (цифрової 

трансформації) є: хмарні та мобільні технології; аналіз великих даних і потужність 

обробки; нові джерела енергії та технології; Інтернет речей, промисловий Інтернет 

речей; економіка спільного використання, краудсорсинг; робототехніка, 

автономний транспорт; автономні системи управління базами даних; штучний 

інтелект; сучасне виробництво, 3D друк; передові матеріали, біотехнології. 

Цифрові технології – соціальні, мобільні, аналітичні та хмарні – впливають на 

організації та більшість сфер людської діяльності. Організаціям необхідно 

інтегрувати ці цифрові технології та їхні можливості для трансформації процесів, 

залучення талантів і створення нових бізнес-моделей, щоб конкурувати та 

розвиватися в цифровому світі. Організаційні зміни відбуваються, коли компанія 

здійснює перехід від поточного стану до бажаного майбутнього стану. Управління 

організаційними змінами – це процес планування та впровадження змін в 

організаціях таким чином, щоб мінімізувати опір працівників і витрат для 

організації, максимізуючи ефективність зусиль щодо змін. Цифрова 

трансформація бізнесу – це інтеграція нових цифрових технологій у всі сфери 

бізнесу, що призводить до фундаментальних змін у тому, як бізнес працює та 

надає цінність клієнтам. Це культурна зміна, яка вимагає від організацій постійно 

кидати виклик статус-кво, експериментувати та відчувати невдачі. Бізнес може 

піти на цифрову трансформацію з кількох причин. Під час пандемії є необхідність 

організації швидко адаптуватися до збоїв у ланцюжках постачань, вчасно 

реагувати на тиск ринку та швидку зміну очікувань клієнтів. У часи 

невизначеності під час пандемії для бізнесу важливіше бути гнучким і бути 

готовим до несподіваних обставин. Компанії повністю переосмислюють і 

змінюють свої бізнес-моделі. Багато провідних компаній подвоюють цифрову 
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трансформацію своїх бізнес-процесів. Гнучкість бізнес-моделей, менеджменту та 

працівників, розроблена під час пандемії, має вирішальне значення для стабілізації 

економічної діяльності організацій. Інтернет дозволяє переходити від послідовних 

ланцюгів постачань до одночасних. Складні мережі постачальників можуть 

негайно налаштуватися. Побудова стабільної бізнес-моделі, на яку не впливають 

подібні кризові ситуації, є підходом до збереження бізнесу та його розширення. 

Цифрова трансформація складніша за звичайну автоматизацію процесів, так як 

вона трансформує самі процеси, бізнес-моделі та очікування клієнтів. Завдяки 

комплексним цифровим зв’язкам між системами, людьми, місцями та об’єктами 

цифровий бізнес створює цінність і приносить дохід. Кожна компанія сьогодні 

може розробити стратегію та використовувати цифрові технології. Потенціал, 

який розкривається завдяки цифровій трансформації, є наступним кроком у 

розвитку глобальної та національної економіки. Цифрова трансформація запускає 

застосування конкретних нових цифрових технологій. На сцену виходять нові 

комп’ютерні технології з глибоким науковим походженням: великі дані, аналіз і 

прийняття рішень на основі методів штучного інтелекту, підходи та алгоритми 

самонавчання та багато інших. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: АGILE-МЕТОДОЛОГІЯ 

 
Проаналізувавши генезис управлінських концепцій за останні три 

десятиліття, можна побачити, що будь-яка концепція не зникає повністю після 
закінчення її активної фази. Основні його ідеї продовжують існувати в сучасних 
концепціях, заснованих на взаємопроникненні та вдосконаленні різних елементів 
менеджменту, що виникли в той чи інший період. Організація - це відкрита 
екосистема для користувачів, інноваторів і партнерів, співробітники якої стають 
активними підприємцями, які звітують безпосередньо перед своїми клієнтами. 
Відкрита екосистема замінює формальну ієрархію, передбачає тісний зв’язок між 
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цінністю, створеною для клієнта, і цінністю, отриманою співробітниками. Подібно 
до багатьох інших ефективних сучасних компаній, які використовують гнучкі 
самоуправляючі команди, сучасні організації ставлять своїх клієнтів у центр 
діяльності, а також самоуправління управління командами. Haier фактично зробив 
дуже важливе відкриття в історії менеджменту: Чжан Жуйміню знадобилося лише 
10 років, щоб побудувати організацію з «людиноорієнтованою» моделлю 
менеджменту. Він створив відкриту екосистему, в якій співробітники, які стали 
підприємцями, є не просто інструментом досягнення мети, вони самі є метою. 
Використовуючи цю модель управління, яка заохочує інновації та реальні дії, 
може легко винаходити та оцифровувати нові бізнес-моделі. Згідно з Г. Хамелом, 
організації базуються на наступних принципах: 1) від монолітного бізнесу до 
мікропідприємств; 2) від додаткових цілей до провідних цілей; 3) від внутрішніх 
монополій до внутрішнього підряду; 4) від координації «зверху донизу» до 
добровільної співпраці; 5) від жорстких меж до відкритих інновацій; 6) від 
інноваційної фобії до масштабного підприємництва; 7) від працівників до 
власників. Самокеровані організації мають право встановлювати свої цілі, 
визначати свої можливості та вибирати правильні стратегії, наймати персонал та 
керувати своїми людськими ресурсами, визначати ставки оплати праці та 
розподіляти бонуси. Реагуючи на глобальні виклики та тенденції цифрової 
економіки, необхідно по-новому поглянути на завдання підтримки 
конкурентоспроможності організацій та їх виживання [1]. Слід зосередитися на 
нових організаційних формах управління сучасними компаніями, які відповідають 
викликам Четвертої промислової революції. Agile-підхід, який передбачає 
методологію гнучкого адаптивного управління, більше не є прерогативою 
технологічних компаній. Поступово і досить активно Agile-підхід проник в такі 
сфери, як маркетинг, створення нових продуктів, HRM, топ-менеджмент. Гнучкі 
самокеровані команди орієнтовані на інновації; вони активно взаємодіють зі 
своїми клієнтами та вносять поточні зміни, щоб швидко задовольнити їхні вимоги. 
Великі світові компанії, такі як Spotify, Netflix, Amazon, USAA, Bosch, Saab, ING, 
SAP, Tesla досить успішно застосовують гнучкий підхід, впроваджують Аgile не 
лише у своїх ІТ-підрозділах, а й у відділі кадрів, який застосовує цифрові сервіси 
на основі адаптивної технології для автоматизації HR-процесів, онлайн-навчання 
та активного масового рекрутингу. Agile-підхід використовує чат-боти та 
інструменти ШІ. Можна сказати, що ця гнучка адаптивна технологія допомагає як 
великим, так і малим компаніям розробляти та впроваджувати цифрові 
інструменти. Завдяки цифровій трансформації змінюється підхід до управління 
бізнесом, змінюється бізнес-модель шляхом інтеграції передових технологій у всіх 
аспектах господарської діяльності, що є новою суттєвою тенденцією сучасної 
реальності. Концепція топ-менеджменту усвідомлює, що цифрова трансформація 
вимагає змін не тільки у програмному забезпеченні, але і у відносинах з 
постачальниками, клієнтами, конкурентами і підрядниками. Це пов’язано з тим, 
що їхні традиційні бізнес-моделі, які підтримують усі внутрішні системи (методи 
стимулювання, рекрутинг, просування персоналу, розподіл ресурсів, 



108 

 

впровадження інновацій) [2]. Стартапи, які отримують вигоду від застосування 
цифрових технологій, активно змінюють стару бізнес-модель і створюють нову, 
реструктуризуючи свої мережі постачальників, партнерів і посередників, 
змінюючи численні елементи ланцюга створення вартості. Стартапи, які 
працюють у будь-якій сфері, можуть використовувати найпередовіші цифрові 
розробки, щоб швидко адаптуватися до нових індивідуальних потреб своїх 
клієнтів завдяки кастомізації. Широкомасштабне застосування інструментів 
цифрової економіки має реально вплинути як на ринок праці, так і на зміни бізнес-
моделей і скорочення горизонтів планування. Менеджери, які застосовують 
гнучку технологію Agile, стимулюють інновації, передові технології. Такі 
компанії, як Toyota, Tesla, Amazon відмовилися від річних циклів планування, 
замінивши їх миттєвою реакцією на запити своїх клієнтів. Для створення цифрової 
та інноваційної економіки необхідно враховувати особливості ментальності, які 
гальмують її розвиток. А. Аузан вважає, що революційні реформи в управлінні не 
можуть бути успішними, якщо не розглядати з культурним аспектом, який 
відображає тісний зв’язок економіки та культури з національним менталітетом, 
так як національна культура та менталітет є основою трансформації всіх 
економічних інститутів. 

 
Література 

1. Воронкова В. Г., Меліхова Т. О. Умови виживання організації в 
умовах невизначеності та адаптації до змін. Конкурентоспроможна модель 
інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, 
Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С.203-205. 

2. Мелихова Татьяна. Воронкова Валентина. Разработка модели 
цифровизции управленческого контроля в условиях диджитализации. International 
scientific-practical conference.«Theory and practice: problems and prospects» May 21-
22, 2020. Kaunas 2020. P.60-61. 

 

 

УДК: 334.012.32:005]:004 

Фурсін О.О., к.н. з державного управління, доцент кафедри менеджменту 

організацій та управління проектами Інженерного навчально-наукового інституту 

ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 

Цифрова ера – це виклик для компаній, яка змінила спосіб взаємодії 

компаній зі своїми клієнтами, а також бізнес-моделі. Цифровий зрив може змінити 

бізнес відповідно до цифрових перетворень. З розвитком цифрових технологій 
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класична система ведення бізнесу була порушена, багато компаній змушені 

реагувати на цифровізацію. Компанії намагаються перебудувати бізнес-підхід до 

agile, використовуючи нову інноваційну бізнес-модель. За своїм масштабом, 

розмахом і складністю цифрова революція не має аналогів у нашій історії. 

Цифрова трансформація – це застосування технології для побудови нових бізнес-

моделей, процесів, програмного забезпечення та систем, що призводить до більш 

прибуткового доходу, більшої конкурентної переваги та вищої ефективності. 

Компанії досягають цього шляхом трансформації процесів і бізнес-моделей, 

підвищення ефективності робочої сили та інновацій, а також персоналізації 

досвіду клієнтів. Цифрова трансформація як частина Індустрії 4.0 

характеризується такими принципами: 2) гнучкість: динамічні бізнес-процеси в 

мережах; 2) скорочення часу виконання: великі обсяги даних, контекст, покращені 

можливості прийняття рішень; 3) кастомізація – кастомізація для клієнтів щодо 

планування, конфігурації, замовлення, дизайну та виробництва; 4) більш 

ефективні процеси та послуги у результаті оцінки великих даних; 5) гнучка та 

адаптована організація замість формально розділеної організації роботи. Цифрова 

трансформація використовує такі технології: хмарні, мобільні, соціальні, аналіз 

великих даних, Інтернет речей (промисловий Інтернет речей), когнітивна наука. 

Це вимагає стратегічного погляду та поетапного підходу. Інтеграція елементів 

цифрової трансформації використовує синергічний ефект взаємодії між ними. 

Технології великих даних, хмари, мобільних і соціальних мереж є критично 

важливими частинами цифрової інфраструктури компанії. Ці компанії більш 

ефективні, мають вищі доходи та більшу ринкову оцінку, ніж конкуренти. Джон 

Чемберс, колишній виконавчий директор і головний виконавчий директор Cisco 

Systems, прогнозує, що більше однієї третини сучасного бізнесу не переживуть 

наступні 10 років. Лише ті, хто виживе, перетворять свої компанії на цифрові, 

технічні версії самих себе, і багато з них зазнають невдачі. Гарною діловою 

відповіддю є поступове управління цифровими змінами, приймаючи нові стратегії 

одну за одною та повільно, але продуктивно інтегруючи їх із персоналом. 

Промислова революція в сучасній історії – це процес зміни виробничих 

технологій/процесів (від аграрної та ремісничої економіки до промисловості та 

машинобудування, оцифрування та автоматизації та цифрової трансформації). 

Промислова революція була набором макровинаходів, які дозволили прискорити 

розвиток мікровинаходів. Наслідки цього є незворотними та змінюють обличчя 

бізнесу та суспільства в усьому світі. Друга світова промислова революція: це 

період інтенсивного використання електричної енергії та техніки масового 

виробництва на початку 20 століття [1]. Розвиток автомобільної промисловості на 

початку 20 століття знаменує початок ще одного історичного моменту. Генрі Форд 

представив конвеєр для конвеєрної моделі автомобіля. Стрімкі темпи розвитку 
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того часу висунули на перший план проблему управління персоналом. Одній 

людині стає все важче координувати та контролювати діяльність працівників. 

Розвиток електроенергії та телекомунікаційних каналів – телефону, радіо, а згодом 

і телебачення – стали основними двигунами, які рухають і з’єднують окремі 

одиниці. Третя світова промислова революція: електронна автоматизація – це 

період широкого оцифрування та автоматизації за допомогою електронних та ІТ-

систем. Оцифрування – це перетворення даних у цифровий (зчитуваний 

комп’ютером) формат. Оцифрування описує чисте аналого-цифрове перетворення 

існуючих даних і документів. Самі дані не змінюються; він просто закодований у 

цифровому форматі. Оцифрування може принести користь ефективності, коли 

оцифровані дані використовуються для автоматизації процесів і забезпечення 

кращої доступності. Оцифрування має вирішальне значення для обробки, 

зберігання та передачі даних, оскільки вона дозволяє передавати інформацію всіх 

видів у всіх форматах з однаковою ефективністю. Третя промислова революція 

була пов’язана з передовими телекомунікаційними технологіями. Інша увага 

приділяється відновлюваним джерелам енергії, які поєднуються з низкою інших 

соціально-економічних і політичних сил. Джеремі Ріфкін сказав, що потрібно 

об’єднати найкращі підприємницькі таланти та наукові та технологічні ноу-хау, а 

також працювати з місцевими, регіональними та національними урядами та їхніми 

відповідними бізнес-спільнотами та громадянами, суспільні організації 

трансформувати інфраструктуру глобальної економіки та підготувати світ до 

наступної великої економічної ери. Четверта світова промислова революція: 

розумна автоматизація – це цифровізація виробничих процесів – поєднання 

реального світу та віртуальних технологій за допомогою використання 

кіберфізичних систем; розумні фабрики; штучний інтелект, робототехніка. 

Оцифрування – це перетворення даних і процесів, цифровізація – перетворення 

організаційних бізнес-процесів на цифрові. Це використання цифрових технологій 

для зміни бізнес-моделі та надання нових можливостей для отримання прибутку 

та збільшення вартості, процес переходу до цифрового бізнесу. Цифровізація, 

використовує цифрові інформаційні технології для повної трансформації бізнес-

процесів, оцінки, реінжинірингу та перегляду способів ведення бізнесу. 
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МОЖЛИВОСТЕЙ ЦИФРОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 
Індустріальний світ перетворюється на цифровий, пандемія COVID-19 

прискорила це явище, перетворилася з технологічної можливості на необхідність 

для управління потребами та очікуваннями зростаючого населення світу. Цифрова 

трансформація призвела до значних змін у багатьох організаціях, так як 

запроваджує нові процеси та механізми, які можуть впливати на ключові 

структури того, як компанія веде бізнес. Основною метою цифрової трансформації 

є вирішення проблем, пов’язаних із ефективністю та результативністю, тому 

компанії, які не швидко розробляють і не впроваджують стратегії цифрової 

трансформації, навряд чи зможуть йти в ногу і конкурувати у новій цифровій 

реальності.  

Перехід до цієї нової реальності не слід недооцінювати, оскільки, як і будь-

який процес змін, він містить певні ризики і виклики. Будь-які зміни важко 

впровадити, і до 70% великих організаційних змін зазнають невдачі. Також 

відомо, що компанії повільно реагують на зміни, що зменшує ймовірність того, що 

вони запроваджують стратегії цифрової трансформації. Пандемія COVID-19 

продемонструвала вплив кризи (зовнішньої) на швидку адаптацію цифрової 

трансформації. Сформувати стратегію організації – це найкращий спосіб 

стимулювати зміни, забезпечити зворотній зв'язок, сприяти змінам нових 

процесів, сприяти розвитку талантів. Цифрова трансформація є серйозним 

викликом не лише для окремих компаній, а й для національних економік.  

Щоб стати цифровою нацією, тобто країною, в якій громадяни, уряди та 

компанії живуть у цифровому суспільстві, яке взаємодіє та створює цінності, 

приносячи користь усім зацікавленим сторонам, національні уряди 

можуть/повинні вчитися на експериментах, проведених у розвинутих містах. 

Відповідно до ІТ-глосарію Gartner, оцифрування – це процес переходу від 

аналогової форми до цифрової і на рубежі тисячоліть відбувся величезний прогрес 

у таких технологіях, як мобільні телефони, процесори даних, розподіли 

обчислення, зберігання та цифрові стільникові мережі. Ці цифрові перетворення є 

більш втіленими, ніж оцифрування, класифікуються на наступному рівні, який 

асоціюється з терміном оцифрування. Цифровізація вимагає нових способів 

спілкування та співпраці на робочому місці, її можна розуміти як використання 
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цифрових технологій і даних (оцифрованих і оригінально цифрових) для 

отримання прибутку, покращення бізнесу та заміни/перетворення бізнес-процесів. 

Цифрова трансформація може бути визначена як інтеграція цифрових технологій 

у всі операції організації, що призводить до інфраструктурних змін. Цифрова 

трансформація фундаментально змінює бізнес-операції, продукти та процеси, що 

призводить до абсолютно нових бізнес-моделей. Організаціям, незалежно від їх 

типу та розміру, потрібно бути готовими вирівняти або навіть замінити свої 

поточні бізнес-процеси новими. Згідно з Кейн та ін. (2015), це має відбуватися 

швидкими темпами, що вимагає зміни лідерства, культури та мислення, ставлення 

до ризиків, до нових способів роботи, нових технологій і готовності приймати 

неоднозначність і постійні зміни. Збільшення продажів і продуктивності, інновації 

у створенні цінності, нові форми взаємодії з клієнтами є прикладами потенційних 

вигод від успішної цифрової трансформації. Цифрова трансформація приносить 

такі технології, як машинне навчання та аналітика, що може означати безмежні 

можливості для організаційних рішень і підвищення внутрішньої ефективності. 

Цифрова трансформація – це організаційна трансформація, яка об’єднує цифрові 

технології та бізнес-процеси у цифрову економіку, ці стратегії зосереджені на 

трансформації продуктів, процесів та організаційних аспектів завдяки новим 

технологіям.  

Цифрова трансформація стосується змін, які можуть внести інновації в 

бізнес-моделі, продукти, процеси та організаційну структуру компанії. Вона 

визначається як зміни в способах роботи, ролях і бізнес-пропозиціях, спричинених 

впровадженням цифрових технологій в організаціях. Це послідовне об’єднання 

всіх економічних секторів у мережу, адаптація акторів до нових умов цифрової 

економіки. Структура цифрової трансформації включає мережу учасників, 

вимагає навичок, які передбачають вилучення та обмін даними, перетворення цих 

даних у корисну інформацію. Цю інформацію слід використовувати для 

розрахунку та оцінки варіантів, щоб прийняти рішення та/або почати діяльність, 

щоб підвищити ефективність, перетворити бізнес-моделі, процеси, відносини, 

продукти. Цифрова трансформація – це об’єднані наслідки кількох цифрових 

інновацій, що створюють нових акторів, структури, практики, цінності та 

переконання, які змінюють, замінюють або доповнюють існуючі правила в 

екосистемах. Цифрова трансформація – це процес, метою якого є покращення 

об’єкта шляхом внесення значних змін за допомогою поєднання інформаційних, 

обчислювальних, комунікаційних і зв’язкових технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ: ЙОГО 

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ. 

 
На сьогоднішній день питання є досить актуальним, оскільки термін 

«стратегічний контролінг» є порівняно таки новим для України та у практичній 
діяльності на рівні державного управління та місцевого самоврядування майже не 
застосовувався.  

Стратегічний контролінг допомагає установі ефективно використовувати 
наявні у нього переваги, адже він охоплює всі складові управління, а саме: 
формування стратегічних цілей, прийняття управлінських рішень, контроль, 
аналіз, оцінювання, тощо. 

Тривалий час питанням стратегічного контролінгу було присвячено значну 
кількість праць науковців, серед яких Й. Вебер, Х. Фольмут, Т. Манн, Е. Майнер, 
Д. Хан, А. Дайле, М. Пушкар, П. Хорват, І. Давидович, Г. Шепітко, Г. 
Швиданенко, В. Лавриненко, О. Деревянко, Л. Приходько, Б. Штрайт, С. 
Данілочкін, Н. Данілочкіна, О. Кармінський, В. Савчук, О. Терещенко та ін. 

Мета роботи полягає у розкриті та у визначенні особливостей стратегічного 
контролінгу. 

Існує два напрямки контролінгу: стратегічний та оперативний. Якщо їх 
порівнювати, то можна дійти до висновку, що стратегічний контролінг перш за все 
оцінює хід реалізації стратегії, її життєздатність та доцільність подальшого 
утримання курсу стратегії та контроль досяжності за допомогою даної стратегії, 
стратегічних цілей і бачення. Щодо оперативного, то можна сказати, що він 
допомагає оцінити правильність окремих функцій та задач. Тобто підсумувавши 
вище сказане можна зробити висновок, що ці два напрямки контролінгу пов’язані 
між собою.[3] 

Стратегічний контролінг – це діяльність, яка направлена на досягнення 
довгострокових цілей та спрямована на вирішення завдань, що відповідають 
обраній стратегії установи та яка передбачає формулювання цілей, що 
відображають бажаний стан установи у майбутньому за умови своєчасного 
виявлення та усунення наявних відхилень з метою внесення поправок до стратегії 
установи. Тобто даний вид контролінгу відповідає за обґрунтованість стратегічних 
планів. 



114 

 

Ціль стратегічного контролінгу полягає у забезпеченні виживаності 
підприємства й «відстежуванні» руху підприємства до наміченої стратегічної мети 
розвитку. Встановлення стратегічних цілей починають із аналізу інформації про 
зовнішні та внутрішні умови роботи установи.[2] 

До стратегічних цілей відносяться, зокрема, розробка нових продуктів, 
надання нових послуг, створення нових і розширення наявних потужностей, 
запровадження нових технологій, залучення додаткового капіталу, освоєння нових 
ринків, покращення організаційної структури, створення нових каналів збуту і т.д. 
Для швидкого та якісного досягнення вказаних цілей керівництво підприємства 
повинно застосовувати ряд стратегічних інструментів.[1] 

Інструментарій стратегічного контролінгу досить різноманітний, проте 
більшість з них використовується для забезпечення керівників підприємства 
інформацією про сильні і слабкі сторони установи, для виявлення і покращення їх 
майбутніх можливостей і ризиків. Володіння такими даними дозволяє вчасно 
реагувати на зміни ринку, коригувати відповідно до цих змін власну стратегію, 
відкидати неактуальні потребам ринку зміни в діяльності підприємства.  

До основних інструментів стратегічного контролінгу належать: SWOT-
аналіз, бенчмаркінг, PEST-аналіз і тд. Найефективнішим є SWOT-аналіз, який 
відіграє важливе значення для здійснення стратегічного планування. 

Окрім того, розрізняють дві групи специфічних методів контролінгу – 
оперативного і стратегічного. Вони тісно взаємопов’язані між собою і переходять 
від оперативного до стратегічного.[4] 

Методи стратегічного контролінгу допомагають контролеру при побудові 
роботи служби інформації з метою найбільш раннього знаходження майбутніх 
«вузьких місць» економічного росту поза часовим горизонтом.[4] Метою 
стратегічних методів – забезпечення існування підприємства та ліквідності.  

Таким чином, можна дійти до висновку, що стратегічний контролінг сприяє 
у запобіганні виникнення кризових ситуацій та допомагає розпізнавати причини 
різноманітних проблем та у подальшому їх ефективно усувати. Найкращим 
інструментом стратегічного контролінгу є SWOT-аналіз, за допомогою цього 
методу можна побачити та оцінити всі чинники, що впливають на прийняття 
рішень, а також визначити можливості розвитку. 
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Можливість виникнення конфліктів (лат. Conflictus – зіткнення, сутичка), як 

певного суперництва і протистояння, існує в будь-якій сфері у вигляді як 

обґрунтованих, так і обумовлених емоційною складовою сутичок. Конфліктні 

ситуації народжуються на основі виникнення певних розбіжностей у поглядах, 

протиборства різних думок, потреб, спонукань, бажань, стилів життя, надій, 

інтересів і особистісних особливостей, тощо. Однією з найбільш поширених сфер 

виникнення конфліктів є сфера здійснення трудової діяльності, бо саме в цій сфері 

існує як тісний зв’язок з навколишніми людьми, так і певна розбіжність їх 

інтересів. Конфлікти, що пов’язані з трудовою діяльністю, або так звані «трудові 

конфлікти» загострюються в період як економічної кризи, так і політичних 

потрясінь в суспільстві (не кажучи про здійснення військових дій), чинники яких, 

з одного боку, тісним чином впливають один на одного, а з іншого боку 

загострюють одночасно і інтереси різних учасників трудової діяльності і їх 

емоційний та психологічний стан. Тому визначення можливості конструктивного 

й успішного вирішення трудового конфлікту є актуальним питанням, яке особливо 

загострюється в кризові періоди розвитку суспільства в цілому та його 

економічної складової зокрема. 

Метою дослідження є висвітлення як певних можливих причин виникнення 

трудового конфлікту, так і окремих підходів вирішення конфліктних проблем. 

Дослідженню в сфері розв’язання конфліктів в цілому та трудових 

конфліктів, зокрема, присвячена ціла низка наукових робіт (з конфліктології, 

психології, соціології, права, тощо), практичних рекомендацій та нормативно-

правових актів (як на рівні країн та окремих регіонів, так і на корпоративному 

рівні). Саме трудові конфлікти становлять особливий інтерес для дослідження, бо 

вони віддзеркалюють цілий комплекс можливих причин їх виникнення – від 

економічних та соціальних (соціально-політичних, соціально-демографічних, 

соціально-психологічних) до індивідуально-психологічних та правових [1]. 

Чинним законодавством України визначається, що колективна трудова 

суперечка (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-

трудових відносин, стосовно: а) встановлення нових чи зміни існуючих соціально-

економічних умов праці та виробничого побуту; b) укладання чи зміни 

колективного договору, угоди; c) виконання колективного договору, угоди чи 
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окремих їх положень; d) невиконання вимог чинного законодавства України про 

працю. Визначаються також можливі сторони трудового конфлікту (як 

безпосередньо, так і за участю уповноважених ними органів) на різних його рівнях 

– виробничому (локально-корпоративному), галузевому та територіальному, а 

також на національному рівні, тощо [2]. 

В той же час, виходячи з точки зору, що конфлікт краще попередити шляхом 

правильної та своєчасної діагностики конфліктної ситуації та профілактики 

конфліктів, ніж його розв’язувати та ліквідовувати його наслідки (у випадку якщо 

конфлікт має деструктивний характер), доцільно було б в умовах кризи розглядати 

причини виникнення трудових конфліктів з точки зору: 

a)  розподілу ресурсів – в умовах обмеженості ресурсів зусилля щодо їх 

розподілу майже неминуче веде до виникнення різноманітних видів конфлікту;  

b) відмінності в меті при збереженні взаємозалежності задач – в 

умовах кризи можливість виникнення конфлікту збільшується у зв’язку з 

прискоренням процесів поділу окремих підрозділів та їх спеціалізації на шляху 

«оптимізації» бізнес-процесів, в наслідок чого з одного боку зростає значення 

локальних цілей нових підрозділів зі збереженням взаємопов’язаних задач з 

іншого боку; 

c) зміни в ціннісних орієнтирах та манері поведінки – загострення 

існуючих та виникнення нових проблем в умовах кризи викликає намагання 

створення ситуацій, які, на думку окремих учасників трудового процесу, є 

сприятливі для певної групи або особистих потреб, що може суперечити інтересам 

інших. Загострюється конфліктна ситуація тим, що емоційні та соціально-

психологічні наслідки кризи викликають у сторін конфлікту певну манеру 

поведінки, що характерна запереченням аргументів та доказів, агресивністю і 

навіть ворожістю;  

d) незадовільність стану комунікації – зростання вагомості впливу 

факторів невизначеності в умовах кризи призводить з одного боку до послаблення 

комунікації між учасниками трудового процесу на тлі посилення, з іншого боку, 

різноманітних чуток, що посилює вірогідність виникнення конфлікту, так би 

мовити, «на порожньому місці».  

Таким чином, в умовах кризи доцільно було б приділити увагу зазначеним 

«специфічним» причинам можливого виникнення конфлікту ще на етапі його 

зародження (латентній фазі) або усвідомлення виникнення конфлікту 

(демонстративній фазі), не доводячи конфлікт до загострення (агресивної фази) з 

метою більш прийнятного для сторін трудового конфлікту способу впровадження 

заходів з вирішення конфлікту під час реалізації його батальної фази. Враховуючи 

на те, що після кризового періоду в життєвому циклі організації яка зберегла себе 

на ринку, настає період відродження та зростання, вдале розв’язання трудових 

конфліктів в умовах кризи може стати важливим чинником забезпечення сталого 

розвитку організації в подальшому. 
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Постійний розвиток інформаційних технологій потребує пошуку нових 

технологічних рішень розвитку підприємства та просування його продукції, послуг 

чи робіт на ринку. Популярність набирає digital-маркетинг − застосування 

цифрових інструментів підприємством для досягнення поставленої мети у сфері 

виробництва та реалізації продукції, виконання робіт чи надання послуг.  

Основу маркетингової компанії складає розроблена стратегія розвитку 

підприємства, і як складова – маркетингова стратегія. Такий підхід забезпечує 

використання популярних цифрових технологій з можливістю отримання 

конкурентних переваг функціонування підприємства чи організації на ринку. 

Сучасні споживачі значною мірою покладаються на цифрові засоби для того, 

щоб більше дізнатися про товар та придбати його. Так, маркетингові дослідження 

«Think with Google» показали, що у 2022 р. світ покупок змінився. За попередній 

рік обсяг продаж електронної комерції зріс практично на 30%, з’явилися нові 

способи зробити онлайн-контент доступнішим. Споживачі наділені можливістю 

здійснювати купівлю-продаж безпосередньо через пост у соціальних мережах, при 

перегляді улюблених шоу на You Tube та багатьма іншими способами [1].  

Використовуючи інструменти цифрового середовища, підприємство 

практично гарантовано підвищує ідентифікацію продукції, робіт чи послуг, 

позиціонує себе як лідера галузі та виводить суб’єкт господарювання на передній 

план для зацікавлених споживачів. Крім того, відкриваються додаткові переваги. 



118 

 

Впроваджуючи стратегію багатоканального цифрового маркетингу, фахівці 

підприємства отримують цінну інформацію щодо поведінки цільової аудиторії, що 

дозволяє коригувати стратегію, планувати використання нових методів взаємодії з 

потенційними клієнтами. 

Практики визнають, що результатом застосування digital-стратегії 

підприємства є: підвищення лояльності клієнтів; підвищення цінності товару, робіт 

чи послуги; збільшення продаж шляхом створення нових каналів; гнучкість у 

прийнятті рішень; підвищення впізнаваності торговельної марки; збільшення 

прибутку [2]. 

Найбільш поширені інструменти digital-маркетингу умовно можна розділити 

на три великі групи: 1) зовнішні ресурси (реклама поза майданчиками 

підприємства, яку потрібно постійно оплачувати); 2) власні ресурси (сайт 

підприємства, магазин, заклади, рекламні площі, які належать підприємству 

тощо); 3) напрацьовані ресурси (так зване «сарафанне радіо», форуми, місця, де 

реклама продукту поширюється без видимих зусиль маркетологів і практично 

безкоштовна).  

Вітчизняні та зарубіжні вчені такі як М. Ботушан, К. Верттайм, Т. Данько, О. 

Карпіщенко, І. Литовченко, Ю. Логінова, М. Окландер, Ж. Фалгони, Я. Фенвик 

зазначають, що digital-маркетинг сьогодні використовує наступні цифрові канали: 

контекстна реклама Google Adwords; ретаргетінг (retargeting) – перенацілювання; 

мобільний маркетинг; вірусний маркетинг; SMM (social media marketing) – 

соціальний медіа-маркетинг; SMO (social media optimization) – оптимізація для 

соціальних мереж; SEO (search engines optimization) – оптимізація сайту в 

пошукових системах; SEM (search engine marketing) – пошуковий маркетинг [3, 

с.81]. Наприклад, відео-маркетинг як інструмент digital-маркетингу використовує 

відео для просування та продажу продукту, послуги чи роботи, підвищення 

залучення користувачів, навчання споживачів та збільшення охоплення аудиторії 

за допомогою нових роликів, зокрема: демонстраційні відеоролики (розпакування 

та тестування продукту); брендові ролики, що розповідають про місію та цінності 

компанії; відео про події; інтерв'ю експертів; навчальні відео; анімаційні ролики; 

відео з відгуками клієнтів; Live Videos, що дає особливий, закулісний погляд на 

компанію; відео 360° та VR. Глядачі «крутять» предмет, розглядаючи з усіх боків, 

що дозволяє уточнити всю інформацію про нього; відео з доповненою реальністю 

(AR). У роликах цього стилю додається цифровий шар. Наприклад, камера прямує 

на вітальню, AR дозволяє побачити, як диван буде виглядати у просторі [1]. 

Переваги digital-маркетингу полягають у наступному: 1) digital-маркетинг 

дає змогу охопити і онлайн-, і офлайн-споживачів, які використовують планшети і 

мобільні телефони, грають в ігри, завантажують додатки, тобто більш широка 

аудиторія; 2) можливість збирати чіткі та деталізовані дані в зв’язку з тим, що дії 

користувачів в цифровому середовищі фіксуються аналітичними системами; така 

ситуація надає аналітикам підприємства робити висновки про ефективність 
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каналів просування продукції, робіт чи послуг; 3) гнучкий підхід – digital-

маркетинг дає змогу залучити на онлайн-ринок офлайн аудиторію, і навпаки. Так, 

за допомогою QR-коду на флаєрі можна спрямувати користувача на сайт. І 

водночас завдяки e-mail-розсилці можна запросити підписників на семінар або 

інший офлайн-івент [2]. 

Отже, в сучасному інформаційному суспільстві розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій призвів до появи нового напрямку маркетингу – 

digital-маркетингу. 
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РОЗРОБКА КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В умовах ринкової економіки, для якої характерна постійна конкуренція, 

організація має приділяти увагу не лише основному виду діяльності, а й розробці 

оптимальної кадрової стратегії та кадрової політики. Це зумовлено розумінням 

персоналу як основного чиннику успішного розвитку організації загалом, та в 

умовах воєнного стану зокрема. За таких обставин актуальності набуває вивчення 

перспектив ефективного управління персоналом організації, що передбачає 

необхідність формування системи стратегічного управління персоналом, 

формування кадрової стратегії та кадрової політики, які б забезпечували 

конкурентоспроможність та життєздатність конкретної організації в сучасних 

умовах [1, с.49]. 

Проблема стратегічного управління знайшла відображення у працях таких 

зарубіжних учених, як: І. Ансоф, М. Мескон, Г.Мінцберг, Т.Пітерс, А.Дж. 
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Стрикленд, А.Томпсон та ін. Певні аспекти практики реалізації стратегічного 

управління та формування кадрової стратегії і політики були предметом розгляду 

у працях таких сучасних учених, як: Т. Бучинська [2], І. Бутенко [3], О. 

Крушельницька, О. Крючко, О. Віханський, Г. Дмитриенко [4], В. Колпаков [4], В. 

Маслов, Т. Удовенко [5], О. Шаповал [6], Г. Щокин [7] та ін. 

Кадрова стратегія полягає у визначенні шляхів розвитку компетенцій 

персоналу організації і покликана пов’язати між собою численні аспекти 

управління персоналом для стимулювання і оптимізації їхнього впливу на 

працівників, щодо їхніх трудових якостей, кваліфікації та створення єдиної для 

організації політики управління персоналом. Практики та теоретики менеджменту 

виділяють наступні напрями кадрової стратегії в організації: організація відносин 

та зв’язків з ринком праці і внутрішньо-фірмовими трудовими ресурсами; вибір і 

реалізація стилю управління кадрами, організація горизонтальної кооперації; 

організація робочого місця та умов праці; розробка політики визнання особистих 

успіхів у праці; вибір оптимальної системи оплати праці; розробка політики 

підготовки і підвищення кваліфікації персоналу; розробка комунікаційної 

політики [4]. 

Кадрова стратегія є складовою стратегії розвитку організації, яка має 

враховувати зовнішні і внутрішні чинники. Залежно від рівня стійкості 

підприємства (високий, середній, низький) і рівня зростання чисельності 

персоналу, що працює на ньому, науковці надають матрицю можливих кадрових 

стратегій – «Розвиток» (високий рівень), «Стабільність» (середній), «Спад» 

(низький) [1, с.50]. Дотримання такої матриці сприяє швидкому прийняттю 

рішення щодо розробки або удосконалення кадрової стратегії. Виділяють відкриту 

кадрову стратегію, що передбачає формування кадрів за рахунок зовнішніх 

джерел; закриту кадрову стратегію, що передбачає комплектування кадрів за 

рахунок внутрішніх джерел. На основі аналізу ринку праці та стану трудових 

ресурсів організації розробляються складові кадрової стратегії організації 

(стратегія забезпечення кадрами, стратегія організації праці та відносин з 

працівниками, стратегія мотивації, стратегія розвитку персоналу) та тактичні 

заходи щодо реалізації кадрової стратегії.  

Для виконання завдань кадрової стратегії здійснюється кадрова політика. 

Основне завдання кадрової політики полягає у визначенні напрямів досягнення 

цілей кадрової стратегії. Метою кадрової політики є забезпечення оптимального 

балансу процесів відновлення і збереження чисельного і якісного складу кадрів, 

його розвитку відповідно до потреб організації, вимог чинного законодавства, 

стану ринку праці.  

Кадрова політика, з урахуванням особливостей кадрової стратегії 

організації, припускає вирішення таких завдань, як: формування команди 
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менеджерів, які здатні розробити і реалізувати програму розвитку організації; 

виявлення та збереження ядра кадрового потенціалу організації, що являє собою 

особливу цінність для неї; реструктуризація кадрового потенціалу у зв’язку з 

організованими перетвореннями в ході реорганізації; зниження соціально-

психологічної напруженості в колективі; забезпечення соціального захисту та 

працевлаштування вивільнюваних працівників [7]. 

Отже, розробка та реалізація кадрової стратегії спрямована на досягнення 

конкретних цілей організації, визначення основних напрямів роботи, термінів і 

показників, за якими оцінюється ефективність її реалізації. На підставі 

розробленої стратегії у сфері управління кадрами організація може будувати 

ефективну кадрову політику. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Регулярна оцінка персоналу закладу охорони здоров’я за значимими для 

організації компетенціями необхідна для визначення зони професійного розвитку 

персоналу, методів навчання, а головне – для формування і управління 

мотивацією працівників, спрямованою на розвиток компетенцій, актуальних для 

закладу охорони здоров’я в даний момент і в перспективі. Але найбільш 

результативним може стати тільки розвиток компетенцій, потенціал розвитку яких 

мав сам працівник [1, с.299]. 

Ділова оцінка персоналу на основі компетентнісного підходу забезпечує 

менеджмент закладу охорони здоров’я інформацією, необхідною для прийняття 

ефективних управлінських рішень в сфері стимулювання і оплати праці персоналу 

а також просування по службі. Таким чином, оцінка персоналу є інструментом 

виявлення та визначення ступеня ефективності роботи працівників в ході 

реалізації завдань закладу охорони здоров’я. В ході оцінки персоналу виявляється 

інформація в тій формі, в якій вона зручна для проведення аналізу керівником. 

Непрямий результат оцінки може стати приводом для професійного розвитку 

всього персоналу організації. 

На нашу думку, перспективним напрямом оцінки персоналу закладів 

охорони здоров’я може стати компетентісний підхід. Оцінка персоналу на основі 

компетентнісного підходу заснована на процесах порівняння таких показників 

роботи, як: результативність, якість і складність праці з еталонними значеннями 

даних характеристик в розрізі конкретної посади. Таким чином, набір 

компетенцій, відображений в моделі компетенцій, задає еталонні значення 

характеристик роботи за допомогою досить точного опису стандартів трудової 

поведінки, необхідних для успішного виконання робіт по конкретній посаді або по 

групі аналогічних посад. 

Таким чином, модель компетенцій є єдиною системою координат оцінки 

персоналу, яка створює умови для узгодження критеріїв підбору та оцінки 

персоналу зі стратегічними цілями закладу охорони здоров’я, для найму і 
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просування працівників, компетенції яких максимально відповідають поточним і 

стратегічним вимогам організації, для вироблення пріоритетних напрямів 

професійного розвитку персоналу та розробки ефективних заходів щодо 

утримання найбільш цінних працівників. Оцінка персоналу, заснована на 

компетентному підході, дозволяє узгодити всі елементи системи управління 

персоналом, надати інформацію для створення комплексної системи розвитку, 

мотивації та стимулювання персоналу закладу охорони здоров’я [2]. 

Основні елементи системи оцінки персоналу закладів охорони здоров’я на 

основі компетентнісного підходу представлено у табл.1. 
 

 Таблиця 1 – Характеристика системи оцінки персоналу закладів охорони 

здоров’я на основі компетентнісного підходу 

Елемент системи Зміст елемента 

Мета Забезпечення підвищення ефективності і результативності 

діяльності закладу охорони здоров’я, його структурних 

підрозділів і персоналу 

Принципи оцінки Об'єктивність, надійність, системність, комплексність, 

доступність і відкритість, економічна доцільність, однаковість, 

прогнозованість, достовірність 

Суб'єкт оцінки Керівники, колеги, підлеглі, експерти, сам працівник 

Об'єкт оцінки Працівник, група працівників, заклад охорони здоров’я в цілому 

Предмет оцінки Компетенції працівника 

Функції оцінки Організація найму; проведення регулярної оцінки за 

компетенціями; формування кадрового резерву; встановлення 

винагороди, ротація, атестація, навчання і розвиток персоналу 

закладу охорони здоров’я 

Методи оцінки Інтерв'ю за компетенціями, ассессмент-центр, оцінка керівника, 

самооцінка, метод 360 градусів і ін. 

 Примітка. Згруповано автором на підставі [4] 
 

Слід підкреслити, що використання компетентнісного підходу в оцінці 

персоналу підсилює ефективність оцінки в різних аспектах: психологічному – за 

рахунок моделювання необхідної в закладі охорони здоров’я трудової поведінки, 

економічному – шляхом поліпшення фінансової результативності діяльності 

закладу охорони здоров’я, соціальному – на основі підвищення задоволеності і 

персоналу, і організації та ін. Однак, слід враховувати, що «система оцінки 

персоналу повинна враховувати специфіку діяльності на кожному робочому місці 

по найбільш істотними параметрами, включати стандарти і критерії оцінки 

результативності, порядок встановлення оцінки і розрахунку оціночних балів, 

організацію процесу оцінки, заходи, які приймаються за результатами оцінки» 

[3, с. 417]. 

Європейські фахівці з компенсацій відзначають важливість застосування 

компетентнісного підходу до оплати праці персоналу, підкреслюючи, що 

«організація формується для виконання якоїсь певної місії. Для цього вона 
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повинна залучити людей, які володіють певними знаннями, навичками, 

здібностями та схильностями. Організація створює і реалізує систему винагороди 

з метою фокусування уваги працівників на необхідності особливої поведінки, яку 

ця організація бажає отримати для досягнення бажаних цілей і вирішення 

поставлених завдань. Щоб винагороди виявилися цінними з точки зору 

стимулювання бажаної поведінки, вони повинні задовольняти запити тих 

найманих працівників, на поведінку яких покликані впливати»[4, с. 83]. Таким 

чином, акцентується важливість формування ключових компетенцій, які 

представлені особливими здібностями, що дозволяють працівнику проявляти 

максимальну компетентність у певній сфері діяльності. У разі, коли ці компетенції 

визначені, у персоналу з'являються цілі і мотивація, що орієнтують його на 

досягнення значного рівня компетентності в певній сфері діяльності. Слід 

зазначити, що на сьогоднішній день впровадження компетентнісного підходу до 

оплати праці персоналу комунальних чи державних закладів охорони здоров’я 

потребує законодавчого закріплення, однак він може бути використаний для 

забезпечення прозорості конкурсів на заміщення вакантних посад керівників 

структурних підрозділів закладу.  

Таким чином, застосування в системі організації професійного розвитку 

медичного персоналу моделей компетенцій при належному інформаційному і 

відповідному нормативно-правовому забезпеченні дозволяє запровадити 

справедливу та стимулюючу систему оплати праці, забезпечити принцип 

прозорості під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, намітити 

найважливіші напрями подальшого професійного розвитку кожного працівника. 
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SMART-ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗНАННЯМИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

 

На високу якість надання медичної допомоги населенню впливає багато 

факторів, серед яких реалізація можливості отримання нових знань медичними 

працівниками. В умовах всезростаючих інформаційних потоків, швидкого 

оновлення медичних знань та впровадження у медичну практику 

високотехнологічних засобів діагностики і терапії лікар постійно опиняється у 

ситуації, коли він сам гостро відчуває потребу у постійному підвищенні свого 

професійного розвитку. До навчання також спонукає зростання рівня знань 

пацієнтів та суспільства у цілому з питань медицини, реформування системи 

охорони здоров’я та зміна політичного середовища. 

У найбільш розвинутих країнах Європейського Союзу та США питанням 

професійної післядипломної освіти лікарів приділяється значна увага. Це дає 

змогу стверджувати, що високий рівень надання медичної допомоги у цих країнах 

є результатом безперервного професійного розвитку (далі – БПР), який триває усе 

життя. Система БПР в Україні втілена у «Положенні про систему безперервного 

професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 [1].  

Зазначеним положенням визначено, що складовою частиною БПР є 

інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров’я – самоорганізоване 

здобуття фахівцями у сфері охорони здоров’я професійних компетентностей під 

час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю. Інформальна освіта є обов’язковою складовою БПР і полягає у 

постійному підвищенні професійної компетентності та неперервному 

вдосконаленні професійних знань та вмінь. До її основних форм належать: участь 

у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, 

з’їздах, виставках, симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння 

практичними навичками, стажування в клініках інших країн, дистанційне 

навчання, зокрема електронне – через фахові інтернет-ресурси [1].  

На сьогодні в умовах глобалізації відбувається стрімкий розвиток 

інформаційного суспільства на основі Smart-технологій. Smart-технології в освіті 
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варто розглядати як об'єднання технічних, педагогічних ресурсів для здійснення 

навчання в інтерактивному освітньому середовищі, створеному за допомогою 

спеціально розробленого контенту. 

Смарт-технології знайшли, своє відображення в освіті, перетворюючи її в 

смарт-освіту: створюються смарт-школи, старт-коледжі, смарт-університети, 

смарт-підручники, впроваджуються проекти для розвитку дітей: стем-освіта, яка 

спрямована на розвиток особистості, формування її творчого мислення і 

здібностей, та смарт-кідс (розумники) [2, с.24].  

Як свідчить аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, на сьогодні 

відбувається революційна трансформація електронного навчання від «e-learning» 

(електронного/дистанційного навчання) – «blended learning» (змішаного навчання) 

– «m-learning» (мобільного навчання) до «SMART- learning» (смарт-навчання) – 

«SMART-education» (смарт-освіта) – «SMART- managemen» (смарт-управління). 

Smart-education – це об’єднання навчальних закладів і професорсько-

викладацького складу для здійснення спільної освітньої діяльності в мережі 

Інтернет на базі загальних стандартів, угод і технологій. Тобто мова йде про 

спільне створення й використання контенту, про спільне навчання. Прикладом 

тому може служити проект наступного десятиліття в європейській системі освіти 

– Єдиний європейський університет із загальним деканатом, що буде 

супроводжувати переміщення студентів від ВНЗ до ВНЗ [3, с. 121].  

Виділяють п’ять основних моментів, характерних для Smart-університету: 

соціальна орієнтація полягає у персоналізації навчання, побудові індивідуальних 

карт навчання та організації взаємного навчання, застосування проектних та 

ігрових методик, кооперації навчання, а також комунікації за допомогою сервісів 

соціальних мереж; мобільність – доступ до навчальної інформації за допомогою 

мобільних пристроїв та їх використання для наукових досліджень, платіжних 

операцій, доступ до навчальних послуг та сервісів з будь-якого місця та у будь-

який час; доступність, яка забезпечується єдиною точкою входу до ресурсів 

системи е-навчання, інформаційних магазинів, медіабібліотеки, онлайн ресурсів та 

управління доступом до цих та інших ресурсів; технологічність та інформатизація 

управління навчанням [4, с. 246].  

Також, у навчальному процесі активно застосовують BYOD (bring your own 

device, принеси власний пристрій), тобто, використання власних пристроїв 

(ноутбука, планшета, смартфона тощо). 

Розвиток інформаційного суспільства на основі смарт-технологій 

орієнтований на запровадження Smart-освіти і Smart-управління. Розвиток 

електронного навчання фахівців у сфері охорони здоров’я на основі Smart-

технологій спрямований на забезпечення їх безперервної освіти шляхом 

доступності для кожного з них усіх форм і типів освітніх послуг, рівності для 

повної реалізації здібностей, таланту, всебічного безперервного розвитку. 



127 

 

Таким чином, враховуючи актуальність та складність зазначеного питання, 

велику роль має бути відведено формуванню та розвитку цифрової грамотності 

фахівців у сфері охорони здоров’я . 

Зокрема, «Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність) визнана 

ЄС однією з 8 ключових компетенцій для повноцінного життя та діяльності. У 

2016 році ЄС представив оновлений фреймворк Digital Competence (Dig Comp 2.0), 

що складається з основних 5 блоків компетенцій та усього 21 компетенції, що до 

них входить, а саме: інформаційна грамотність та грамотність щодо роботи з 

даними; комунікація та взаємодія; цифровий контент; безпека; вирішення проблем 

[5]. 

Реалізація цієї ідеї на національному рівні вимагає розробки концептуальних 

засад щодо впровадження Smart-технологій для поліпшення якості медичного 

обслуговування, створення системи професійного навчання фахівців у сфері 

охорони здоров’я відкритих освітніх платформ та платформ управління знаннями, 

використання Smart–технологій для організації навчання, розробки стратегії 

корпоративного електронного навчання фахівців у сфері охорони здоров’я, що 

сприятиме результативності їх діяльності, професіоналізації та підвищенню 

ефективності медичного обслуговування. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ:  

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Штучний інтелект (далі – ШІ) – широке поняття. Воно охоплює будь-які 

технології, які відтворюють людське мислення і такі навички, як, наприклад, 

розуміння складної інформації, самостійне виведення висновків і здатність вести 

осмислений і зв'язний діалог. ШІ вже освоїв рутинні функції і почав проникати в 

сфери, які раніше були підвладні тільки людині. Сфера застосування ШІ на 

сучасному етапі розвитку вже охоплює і управлінні персоналом. Все більше 

компаній розуміють, що люди – найцінніший ресурс для бізнесу. Цифровізація 

актуальна як для задач навчання співробітників, так і утримання цінних кадрів. 

Деякі функції HR вже успішно освоєні штучним інтелектом, а деякі на етапі 

розробки і вдосконалення. 

У 2021 року більшість консалтингових компаній включили штучний 

інтелект і роботизацію в перелік головних HR-трендів [2]. За статистичними 

даними, 93% часу у рекрутера йде на типові завдання. І близько 65% з них цілком 

піддаються автоматизації. Розробки в сфері застосування ШІ в відборі кандидатів 

широко відомі вже у всьому світі. Складніше ситуація в інших напрямках – 

адаптації співробітників, звільнення, хоча певні розробки ведуться і в цьому 

напрямку. 

HR-менеджеру важливо отримувати зворотний зв'язок від співробітників. Це 

допомагає коригувати індивідуальні плани розвитку, аналізувати залученість. Не 

випадково з'являються системи типу Reflektiv, BetterWorks, Workboard, Zugata, 

Highground. Вони дозволяють працівникам обговорювати корпоративні питання, 

залишати відгуки один про одного, а HR-відділу – збирати фідбек, оцінювати 

ситуацію. 

Протягом усього робочого циклу компанії ШІ в HR-секторі виконує такі 

завдання[3]: сортує резюме відповідно до потреб роботодавця; автоматично 

відповідає на найпоширеніші питання; проводить відео-інтерв'ю (потім ШІ-

система аналізує результат бесіди і надішле запрошення на особисту співбесіду); 

тестування персоналу (кваліфікаційний іспит, оцінка результатів тесту); 

поліпшення комунікації з персоналом (за рахунок зняття з HR-менеджерів частини 

обов'язків по виконанню рутинних завдань). 

ШІ все глибше проникає в сферу управління персоналом. Деякі міжнародні 

компанії активно впроваджують VR-симулятори, а деякі використовують цифрові 

технології у таких напрямах. 
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Практика використання технологій ШІ цікава та різнобічна. Наприклад, 

DBS Bank (віртуальний банк в південно-східній Азії) використовує можливості 

ШІ для глибокої взаємодії з потенційними кандидатами на початковому етапі. У 

банку використовують чат-бота на базі штучного інтелекту, який не тільки 

економить час менеджерів, але і використовується новими співробітниками для 

розшифровки посадових інструкцій. Чат-бот Jim (Джим) був розроблений у 

співпраці з сінгапурським стартапом strike.ai. Джим допомагає підбирати 

персонал, веде облік анкет кандидатів та в цілому оптимізує процес першого етапу 

найму. Програма доступна для взаємодії в режимі реального часу 24/7. В 

середньому вона економить рекрутерам до 40 людино-годин на місяць, а час, який 

витрачалося для обробки документації та зустріч з кожним претендентом, 

скоротився на 75%. Також при використанні ШІ-систем і HR-ботів виключається 

упередженість і дискримінація за расовою або статевою ознакою. 

Ще один приклад використання штучного інтелекту в роботі департаменту 

HR показала індонезійська логістична мережева компанія Go-Jek. Вона спеціально 

купила невелику фірму, яка постачає послуги розробки ШІ-додатків. І фахівці 

створили чат-бота для спілкування з претендентами на роботу в Go-Jek. 

Нещодавно компанія IBM повідомила, що штучний інтелект замінив 30% 

персоналу відділу кадрів. Решта працівників виконують роботу більш якісно і 

більше взаємодіють з претендентами. Крім практичної функції, ШІ виконує також 

прогностичну: він з точністю 95% пророкує, які співробітники найближчим часом 

звільняться. 

Інша область застосування ШІ – управління даними і їх інтерпретація. 

Наприклад, технології ONA (Organizational Network Analysis) допомагають 

проаналізувати взаємодію людей в великих організаціях. Система візуалізує 

формальні і неформальні зв'язки між членами команди, підрозділами, компанією і 

клієнтами. Визначаються фактори впливу, оцінюється обмін інформацією. Це 

дозволяє виявити співробітників з ризиком вигорання; зрозуміти, як краще задіяти 

корпоративні таланти тощо. Є нейромережі, які по цифровому сліду працівника в 

корпоративних месенджерах прогнозують можливість його звільнення за півроку. 
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ІННОВАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО УСПІХ НА ПРИКЛАДІ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «СІЛЬПО» 

 

Інноваційний менеджмент являє собою самостійну галузь управлінської 

науки та професіональної діяльності, яка спрямована на формування і 

забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації. У 30-х роках 20 

століття Й. Шумпетер вперше використав поняття «інновація», маючи на увазі під 

цим зміни з метою впровадження та використання нових видів споживчих товарів, 

нових виробничих засобів, ринків та форм організації у промисловості. При цьому 

Й. Шумпетер основну роль рушійної сили економічного розвитку суспільства 

відводив не характер боротьби між капіталом і пролетаріатом (за Марксом К.), а 

на впровадження нововведень в господарстві держави [1].  

Сучасний економічний розвиток неможливий без інноваційної діяльності, 

яка є формою оновлення суспільства всіх рівнях. Й Шумпетер, Ф. Хайєк, Д. Норт, 

П. Ромер, Р. Лукас у своїх працях прямо пов'язують прогрес у економічному 

розвитку з інноваціями.  

Метою написання даної роботи є ознайомлення з теоретичними 

положеннями щодо технологій і прийомів інноваційного менеджменту та 

застосування інноваційного менеджменту на прикладі української торговельної 

мережі «Сільпо». 

Гіперконкуренція призвела до того, що лавиноподібний потік інновацій стає 

все більш цілеспрямованим і відтворюваним на постійній основі, а рівень 

розвитку країн починає оцінюватися за їх інноваційною здатністю. П. Друкер 

стверджував, що інноваційна діяльність та підприємництво допомагають досягти 

тих змін, яких намагалися досягти за допомогою різних історичних революцій [3]. 

Сучасні компанії мають бути здатними до швидкої адаптації до змін. «У більшості 

компаній глибокі стратегічні зміни, як правило, відбуваються внаслідок кризи. 

Більшість організацій змінюються не активно. Інновації необхідно зробити 

інстинктивною діяльністю організації, щоб зміни стали частиною ДНК компанії. 

Темпи змін пов'язані зі швидкістю інновацій. Без експериментів немає змін» [2]. 
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Тобто компанії повинні стежити за змінами у суспільстві, його структурі, а 

відповідно, у потребах та можливостях потенційних споживачів, враховувати їх та 

адаптуватися до нових умов для розвитку своєї діяльності.  

Інновації в менеджменті на території України яскраво відображені у 

торговельній мережі «Сільпо». Профільний журнал про роздрібну торгівлю 

European Supermarket Magazine (ESM) щороку складає список Europe’s Finest Store 

і вибирає найбільш вражаючі інноваційні концепції магазинів, які були відкриті 

або оновлені на європейському ринку ритейлу. Експерти оцінювали претендентів 

за 5-бальною шкалою згідно з трьома параметрами: інноваційність продукту – 

розробка та впровадження нових або вдосконалених продуктів, послуг, технології 

виробництва; інноваційні підходи в управлінні бізнес-процесами – організації 

виробництва, логістиці, управлінні персоналом, фінансами, продажами тощо; 

масштаб інновацій – якого поширення набула інновація. Експерти вказали 

значущі, на їхню думку, інновації в компанії – у мережі «Сільпо» такими стали 

дизайнерські супермаркети і поєднання традиційного ритейлу з фуд-кортом та 

ресторанами.  

В 2020 році редакція ESM обрала 29 найкращих магазинів Європи, а Сільпо 

знову став єдиним українським ритейлером, магазини якого потрапили до списку 

найінноваційніших. Цього року редакція ESM обрала 32 найкращі магазини з 15 

країн Європи. Супермаркети «Сільпо» – єдині серед українських рітейлерів, що 

потрапили до списку. Три супермаркети «Сільпо» увійшли до списку найкращих 

магазинів Європи за версією профільного журналу про роздрібну торгівлю 

European Supermarket Magazine (ESM). Тож нині «Cільпо» – один із небагатьох у 

світі великих мережевих продуктових ритейлерів, який створює індивідуальний 

дизайн для кожного магазину. 

Один із найбільших конкурентів «Сільпо», український ритейлер АТБ, теж 

реалізує інноваційні для українського ринку проекти, задача яких – вивести 

підприємство на світовий рівень ведення бізнесу. Наприклад потужна програма 

інновацій стосується логістики. Коли йдеться про «АТБ», це не просто перевезти 

партію з пункту А в пункт Б. Управління складами здійснюється за допомогою 

інформаційної системи (WMS), системи управління двором (YMS), а також 

передових технологій контролю якості обробки товару, які забезпечують 

комплексне вирішення завдань автоматизації управління складськими процесами. 

Проте, виходячи з усього «АТБ» ще не можна назвати найінноваційнішою 

торговою мережею України. 

У ході досліджень з'ясувалося, що джерелом прибутку може стати не лише 

зміна цін та економія на поточних витратах, а й радикальне оновлення та зміна 

продукції, що випускається. Можливість забезпечення конкурентоспроможності 

організації за допомогою зміни ціни чи зниження витрат завжди короткочасна і 

має граничний характер. Інноваційний підхід виявляється кращим, оскільки 

процес пошуку, накопичення і перетворення наукового знання на фізичну 
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реальність, по суті, безмежний. Тобто результатом інноваційних процесів є 

нововведення. Це можна бачити у торговій мережі «Сільпо». Останні роки наочно 

видно, що «Сільпо» готові довгостроково вкладуватись та покращувати не тільки 

свій асортимент, але й послуги, дизайн, обладнання тощо. 

Таким чином, можна зробити висновок, що завдяки інноваціям у 

менеджменті українські сучасні організації здатні проводити суттєві зміни, вони є 

необхідною умовою розвитку виробництва, підвищення якості і кількості 

продукції, появи нових товарів та послуг. Інноваційний менеджмент повинен 

гарантувати ефективне використання інновацій і напрямків на підвищення 

ефективності функціонування та розвиток організацій у ринковому середовищі.  
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Нестабільна економічна ситуація сьогодні в Україні значно впливає як 

діяльність організацій, так і на їх працівників. Економічна криза залишає 

негативні наслідки для населення. Люди, з метою задоволення своїх потреб, 

починають пошук нового місця роботи, де рівень оплати праці значно вищий. 

Тому в організаціях спостерігається високий рівень плинності кадрів, який 

виявляється у зміні кадрового складу через вивільнення працівників. Оскільки для 

організації кадри – найважливіший ресурс, то така проблема досить серйозна та 

вимагає неодмінного втручання і може зумовити безліч негативних наслідків. 
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Плинність кадрів не є новим явищем, у зв'язку з чим, існує безліч підходів до 

розуміння її суті, тому автори трактують це явище з різних точок зору.  

З метою полегшення розуміння безлічі визначень «плинності кадрів» можна 

згрупувати їх за певними ознаками, що значно спростить її трактування, а також, 

що особливо важливо, дозволить розглянути плинність кадрів в різних аспектах.  

Для того, щоб виявити наявність плинності кадрів, визначити її рівень, а 

згодом вжити заходів щодо зниження її рівня, якщо це необхідно, або грамотно 

керувати нею, необхідно знати визначення такого явища. Характеристика поняття 

«плинність кадрів» має деякі відмінності у трактуванні у різних економічних 

системах. 

Існування великої кількості визначень поняття «плинність кадрів» 

ускладнює його розуміння. Тому з метою спрощення розуміння сутності, 

досліджуваного явища необхідно сформувати класифікацію його трактувань за 

певними ознаками. Ми пропонуємо провести класифікацію визначень «плинності 

кадрів» у трьох напрямах: як процес, як показник, і як фактор. Варто докладніше 

зупинитися на кожній із класифікаційних ознак: 

1) плинність кадрів як процес. Ключове слово цієї класифікаційної ознаки є 

«процес». Групування визначень плинності кадрів за ознакою «процес» 

невипадкове і є основним під час вибору методів управління досліджуваним 

явищем. Так, розглядаючи плинність кадрів, як процес, розуміють насамперед рух 

(переміщення) робочої сили, який може бути викликаний невдоволенням 

працівника, незадоволенням керівника роботою співробітника, а також 

незалежними від сторін причинами. Така класифікація може включати плинність 

кадрів: пов'язану з рухом (переміщенням) працівників; викликану розірванням 

трудового договору за ініціативою роботодавця/працівника; пов'язану із 

зовнішніми для організації умовами (економічна ситуація в країні, поява нових 

підприємств та інше). До авторів, що розглядають досліджуване явище саме як 

процес, відносяться Р. Беннетт, Л. К. Авчиренко, В. М. Анісімов, А. Г. Новицький 

та інші. Однак практичний досвід показує, що процес плинності кадрів неминучий 

для будь-якої організації, але він піддається управлінню та вимагає постійного 

контролю; 

2) плинність кадрів як показник. Ключовим поняттям такої класифікаційної 

ознаки є показник. Розуміння плинності кадрів виключно як процесу є 

помилковим і не дозволяє провести детальну оцінку наслідків, які вона здійснює 

на діяльність організації. Менеджерам відділу роботи з персоналом та керівнику 

організації, необхідно вміти визначати рівень плинності. Крім того, варто 

зазначити, що існують нормативні показники рівня плинності. Так нормальним 
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вважається рівень плинності у 3-5% [1]. Проте фахівці, які займаються цим 

питанням, зазначають, що цей рівень може дещо відхилятися від норми, залежно 

від сфери діяльності організації. Тобто плинність кадрів розуміють як показник, 

що характеризує рух трудових ресурсів з погляду зміни кількісного складу, що 

може бути викликане як зовнішніми, і внутрішніми чинниками. Авторами, що 

розглядають плинність кадрів як показник, є здебільшого економісти, такі як Л. 

Никифорова,Л. Ш. Лозовський, Джуелл Лінд та інші. Саме дослідження плинності 

кадрів як показника дозволяє визначити рівень плинності кадрів; 

3) плинність кадрів як фактор. Ключовим поняттям такої класифікаційної 

ознаки є фактор. Як правило, найпоширенішим є фактор, пов'язаний із 

незадоволеністю працівника організацією трудового процесу. Фахівець, який 

займається питаннями плинності кадрів в організації при управлінні плинністю 

кадрів, повинен ґрунтуватися не лише на кількісних показниках, а й розглядати 

плинність кадрів, як чинник, що впливає на зміну чисельності персоналу. Причому 

факторами плинності кадрів можуть виступати, як внутрішні причини, що 

спонукають працівників до звільнення, наприклад: низький рівень заробітної 

плати, негативний психологічний клімат у колективі, організація внутрішнього 

розпорядку та інші фактори, що викликають негативне ставлення працівника до 

робочого процесу, так та зовнішні: економічна криза, регіональні фактори, 

демографічна ситуація, сімейні обставини та інше. Представниками, які 

дотримуються саме такого визначення поняття плинності кадрів, є А. Я. Кібанов, 

Л. П. Салазкіна, С. Є. Олішевський та інші. 

Підсумовуючи дослідження різних визначень плинності кадрів, можна 

зазначити, що, попри наявність різних підходів до розуміння такого поширеного 

поняття, як плинність кадрів, воно трактується з різних точок зору. Процес 

плинності кадрів – це багатогранна категорія і неможливо її розглядати з якоїсь 

однієї сторони, як, наприклад, економічний показник, пов'язаний безпосередньо 

тільки з кількісними характеристиками [2].  

Отже, виходячи з наведеної класифікації, плинність кадрів можна 

охарактеризувати таким чином: плинність кадрів – це процес руху трудових 

ресурсів (зумовлений незадоволеністю співробітника своїм робочим місцем або 

незадоволеністю організації конкретним працівником), пов'язаний як із 

зовнішніми, так і з внутрішніми факторами, що характеризують виробничий 

процес, виражений у кількісних показниках. Розглянута класифікація визначень 

плинності кадрів з погляду трьох напрямів фактор, процес і показник, значно 

полегшує її розуміння, а значить, дозволить спеціалістам почати обирати більш 

ефективні та оперативні методи щодо зниження високого рівня плинності 
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персоналу, що, в свою чергу, сприятливо позначиться на показниках 

функціонування. 
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ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ПРОВЕДЕННЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 

 

Організаційні зміни, які здійснюються в закладі охорони здоров’я 

торкаються діяльності як окремих підрозділів, так і працівників, адже саме вони 

безпосередньо реалізують нові функції в рамках організаційних змін. З позиції 

системного підходу заклад охорони здоров’я варто розглядати як складну 

багаторівневу систему, яка в свою чергу складається з відповідних підсистем: 

відділень, поліклінічних підрозділів тощо. Кожна зазначена підсистема 

поділяється на підсистеми нижчого рівня: відділи, департаменти тощо. 

Елементом, кінцевою ланкою аналізу, виступає індивід, окремий працівник.  

Організаційні зміни, які плануються на рівні закладу охорони здоров’я, 

тобто на загальносистемному рівні, спускаються через відділення до кожного 

працівника. Такай підхід вважається вертикальним «зверху-вниз». При 

ініціативних змінах «знизу-вверх» організаційні зміни пропонуються 

працівниками чи підрозділами та розглядаються до впровадження керівництвом 

на загально організаційному рівні. Можна також виділяти горизонтальні зміни – 

при розповсюдженні організаційних змін від підрозділу до підрозділу. На практиці 
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кожний захід із організаційних змін включає різнонаправлені види організаційних 

змін: і вертикальні, і горизонтальні [1]. 

Беручі до уваги технологію проведення організаційних змін з метою 

підвищення результативності даного процесу необхідно враховувати особливості 

проведення організаційних змін на груповому та індивідуальному рівнях. 

Особливої уваги вимагає досягнення синхронізації процесів організаційних змін, 

що дозволяє створити ефект «резонансу». Для цього необхідно детально 

визначити особливості процесу організаційних змін на зазначених рівнях.  

Оцінка готовності персоналу на індивідуальному рівні пов’язана з 

особливостями проведення організаційних змін, які торкаються змін функцій, 

робіт, видів діяльності працівників. В даному контексті дослідження проводилися 

із різноманітних точок зору, що дозволяє виокремити такі напрямки:  

 навчання: яким чином процес навчання дозволяє розуміти особливості 

організаційних змін на індивідуальному рівня та управляти ними;  

 поведінковий підхід (теорії мотивації): як спонукати людей до 

демонстрації необхідної поведінки за рахунок реалізації системи стимулювання; 

 когнітивний підхід: дослідження привабливості організаційних змін і 

спроможності досягати бажаних для персоналу результатів; 

 психологічний підхід: ті відчуття, які переживає індивід та поведінка, яку 

він демонструє як реакцію на зміни;  

 підхід гуманістичної психології: як працівники можуть максимізувати 

вигоди від змін [2].  

Узагальнюючи зазначені наукові напрямки можна сказати, що фактично 

метою менеджменту персоналу закладу охорони здоров’я при здійсненні 

організаційних змін є отримання необхідної від працівників поведінки, яка 

аналізується з різних сторін. В нашому досліджені оцінка готовності до змін та 

розробка необхідних заходів для її підвищення спрямована саме на отримання 

відповідної цілям організаційних змін поведінки. Для отримання обґрунтованої 

оцінки готовності до змін доцільно орієнтуватися на сукупність критеріїв, які 

повинні всебічно відображати даний процес, що обумовлює необхідність брати до 

уваги результати досліджень за всіма зазначеними науковими напрямками.  

Зупинимося докладніше на запропонованих критеріях:  

- інформованість передбачає надання необхідного обсягу інформації про 

майбутні функції, роботи, завдання;  

- навчання – формування і розвиток знань, вмінь, навичок, компетентностей, 

персональних характеристик шляхом підвищення кваліфікації, перепідготовки, 

тренінгів;  



137 

 

- бажання – внутрішнє бажання до змін, до реалізації нових завдань, 

отримання ширшого обсягу обов’язків та повноважень, виконання складнішої та 

цікавішої роботи, яке включає наявний індивідуальний потенціал;  

- незадоволення своїм поточним становищем: посадою, винагородою, 

змістом роботи та ін.;  

- знання – ясність процедури здійснення організаційних змін, що передбачає 

надання чітких рекомендацій керівництва, допоміжного матеріалу, проведення 

переговорів щодо форми, строків та алгоритму проведення передбачених 

організаційних змін;  

- узгодженість персональних та організаційних цілей; 

- розуміння цілей та перспектив впровадження організаційних змін;  

- досвід: наявність персонального досвіду участі в проведенні 

організаційних змін; 

- підкріплення: існування системи стимулювання, що передбачає 

винагороду за підтримку змін та покарання за опір. Особливістю даного критерію 

є те, що вірогідність отримання винагороди за сприяння процесу здійснення 

організаційних змін повинна відповідати вірогідності отримання покарання за 

опір; 

- можливість самореалізації – отримання нових функцій та завдань, що 

глибше відображають внутрішні потреби індивіду (потреби другого порядку за А. 

Маслоу). 

Таким чином, на основі узагальнення існуючого досвіду, було 

запропоновано інструментарій подолання опору персоналу закладу охорони 

здоров’я щодо впровадження організаційних змін, яке полягає в оцінці критеріїв 

та визначенні їх впливу на готовність сприйняття цих змін персоналом закладу 

охорони здоров’я.  
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SWOT-АНАЛІЗ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВК» 

 

SWOT-аналізом є метод оцінки зовнішніх і внутрішніх факторів, що 

впливають на процес розвитку бізнесу. Такий підхід допомагає виявити слабкі та 

сильні сторони, виявити можливості та виявити загрози. Зазвичай він 

використовується для стратегічного планування будь-якої нової ініціативи чи 

зміни. Даний вид аналізу дає змогу отримати стратегічне розуміння компанії та 

вказує напрямок розвитку. 

Внутрішні та зовнішні фактори, які мають безпосередній вплив на ріст 

компанії демонструє таблиця 1.  
 

Таблиця 1 – Матриця SWOT-аналізу 

Сильні сторони: Слабкі сторони: Можливості: Загрози: 

Традиції 

виробництва, яким 

довіряють клієнти 

Погіршення 

конкурентної 

позиції 

Залучення 

вкладень 
Зростання інфляції 

Власна система 

розповсюдження 

продукції 

Внутрішньо – 

виробничі питання 

Впровадження 

сучасних 

технологій 

Зниження якості 

товару, що призводить 

до падіння попиту. 

Висока якість 
Погіршення 

фінансового 

становища 

Розширення 

асортименту 

продукції 

Національна 

нестабільність: 

економічна та 

політична 
Досвід запуску 

нового товару 
Вузький асортимент 

товарів 
 

Падіння попиту на 

продукцію 

Джерело: складено авторами 

 

Таким чином, можна стверджувати, що дана компанія має ряд переваг, які 

допомагають їй утримувати стабільне ринкове положення, а також забезпечувати 

високий дохід. Проте в ПрАТ «АВК» присутні недоліки, що може уповільнювати 

процес досягнення поставлених задач та призвести до погіршення фінансової 

ситуації в дані компанії. 
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На основі даної інформації було створено проблемне поле (таблиця 2), в 

якому автор пропонує заходи, які необхідно практично реалізувати за умов роботи 

підприємства ПрАТ «АВК».  

Таблиця 2 – Проблемне поле 

 Сильні сторони Слабкі сторони 

Загрози 

1. Зниження цін конкурентів і зміна 

їхнього напрямку не матиме суттєвого 

впливу на компанію, оскільки не призведе 

до суттєвого зменшення кількості клієнтів 

завдяки хорошій репутації та якості 

продукції АВК. 

2. Нові гравці завжди з'являтимуться, 

тому, щоб не втратити позиції, компанії 

необхідно орієнтуватися на запуск нових 

продуктів, яких вимагає ринок. Ця загроза 

значно знижена завдяки успішному 

досвіду АВК у створенні та запуску нових 

продуктів. 

3. За допомогою сучасного якісного 

обладнання знижується ймовірність 

погіршення якості продукції. 

4. Компанія вже має досвід, як діяти за 

несприятливих умов, зменшуючи таким 

чином негативний вплив національної 

нестабільності. 

1. Погіршення конкурентних 

позицій створює передумови для 

зміни споживчих переваг на 

користь конкурентів і робить 

фірму більш вразливою до появи 

на ринку нових перспективних 

гравців. 

2. Погіршення фінансових умов 

може призвести до зниження 

витрат на забезпечення якості 

продукції (економія ресурсів, 

технологій, обслуговування 

обладнання тощо). 

3. У зв’язку з нестабільною 

ситуацією в країні та зниженням 

купівельної спроможності 

населення фінансове становище 

«АВК» може ще більше 

погіршитися, тому важливо 

контролювати рівень фінансового 

стану. 

Можли-

вості 

1. Завдяки добрій репутації та якості 

кондитерських виробів компанія «АВК» 

може збільшити попит на свою продукцію. 

2. Зміна споживчих смаків на користь АВК 

швидше за все пов'язана з хорошою 

репутацією компанії. 

3. Завдяки іміджу АВК та вже наявним 

великим інвестиціям (сучасне 

обладнання), є можливість залучити 

додаткові інвестиції (для швидшого 

відновлення після втрати потужностей). 

4. Повторні успіхи у виведенні нових 

продуктів на існуючі ринки сприятимуть 

виробництву та успішному просуванню 

популярних кондитерських виробів. 

1. Підвищення попиту на 

продукцію «АВК» та розширення 

асортименту збільшить загальну 

виручку компанії, що, в свою 

чергу, покращить її фінансове 

становище та покриє наявну 

заборгованість перед банком. 

2. Створення модних 

кондитерських виробів підвищить 

конкурентні позиції. 

3. Вузьку сферу можна 

розширити шляхом залучення 

додаткових інвестицій. 

Джерело: розроблено автором 

Отже, переглянувши дані пропозиції, можна зробити висновки, що 

головними напрямками в роботі з покращення розвитку є створення та введення 
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нової продукції, залучення нових інвестицій та чіткий контроль фінансового 

положення, у зв’язку з політичною ситуацією в країні.  
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SWOT-АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» 

 

В даний час SWOT-аналіз є надважливим для системи управління, тому його 

використовують багато підприємств. Зараз, в кризу, важливо знати усі свої 

переваги та недоліки, а також намагатись виправити слабкі дільниці та 

зосередитись на використанні сильних сторін. Але ще важливіше розуміти свої 

існуючи можливості, які активно використовувати, а також виявити загрози та 

вчасно їх передбачити.  

SWOT Аналіз – це метод планування, який допомагає компанії визначити 

шляхи розвитку з урахуванням її сильних та слабких сторін, а також можливостей 

та загроз на ринку. Він охоплює велику кількість об’єктів для аналізу з 

урахуванням більшості факторів як внутрішніх, так і зовнішніх. 

 При проведенні SWOT-аналізу управлінського контролю ТОВ «СІЛЬПО-

ФУД» за 2019-2020 роки виявлено, що:  

По-перше, сильними сторонами ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в своїй більшості є 

внутрішні ресурси підприємства, окрім використання фінансових коштів 

підприємства, слабкими сторонами виявилися зовнішні фактори, які не залежать і 

не можуть залежати від підприємства (табл. 1). 
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 Таблиця 1 – Аналіз сильних і слабких сторін управлінського контролю 

магазину продуктів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»  

Ключові фактори Сильні сторони Слабкі сторони 

1 2 3 

Наявність трудових ресурсів +  

Наявність матеріальних ресурсів +  

Цільове виділення та використання 

коштів (покриття видатків коштами 

з бюджету) 

+  

Наявність інформаційних ресурсів +  

Недостатність фінансових ресурсів 

на розвиток 

 + 

Наявність актуального 

довгострокового плану розвитку 

компанії 

 + 

Часті змини законодавчої бази  + 

Наявність нестабільного 

зовнішнього стану через війну  

 + 

 

Отже, наведений аналіз свідчить, що ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» має розвивати 

свої сильні сторони, тобто свій внутрішній ресурс, що дасть можливість зберігати 

баланс між сильними та слабкими сторонами. Так само рекомендується зробити 

перегрупування системи управління та зміну політики, метою якої буде гнучкість 

та швидке реагування на зовнішні зміни, а саме, зміни законодавчої бази, 

руйнування важливих об'єктів критичної інфраструктури, через воєнні дії, для 

того щоб мати план дії, та вже готові рішення на різні критичні ситуації, що дасть 

перевагу перед конкурентами. Підприємству радимо пристосовуватись під 

зовнішні зміни, щоб жодні втрати його не були критичними.  

По друге, загрозами для ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» є фактори зовнішнього 

середовища, які можуть знизити управлінський контроль на підприємстві в 

майбутньому. 

Зміна законодавчої бази, через зміну умов які дозволять ТОВ «СІЛЬПО-

ФУД» поліпшити управлінський контроль. 

Групування сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей в 

порядку важливості для управлінського контролю ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» наведено 

у таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Групування сильних і слабких сторін, а також загроз і 

можливостей для управлінського контролю ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

Наявність трудових ресурсів Наявність актуального 

довгострокового плану розвитку 

компанії 

Наявність матеріальних ресурсів Часті змини законодавчої бази 

Наявність інформаційних ресурсів Наявність нестабільного зовнішнього 

стану через війну  

Цільове виділення та використання 

коштів (покриття видатків коштами з 

бюджету) 

Недостатність зовнішніх 

можливостей на розвиток 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

Підвищити кваліфікацію персоналу 

для проведення управлінського 

контролю 

Часті змини законодавчої бази 

Перегрупування у гнучкий стан, для 

маневреності  

Відсутність фінансування на 

інновації 

Розробка методичної бази для 

проведення управлінського контролю 

Використання застарілих основних 

засобів 

Використання інформаційних 

ресурсів для прискорення обробки 

інформації 

Нестача коштів у бюджеті у зв’язку з 

Війною 

 

Отже, ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» необхідно зосередитися на розробці 

внутрішньої політики організації та диверсифікації ризиків, швидкому реагуванні 

на можливості, які відкриваються існуючою законодавчою базою. Це допоможе 

забезпечити стале положення підприємству та наддасте можливість заробляти 

йому в нестабільних зовнішніх умовах, вжити кроки, які пов’язані із 

нівелюванням ризиків зовнішнього середовища, а також активно працювати зі 

своїм персоналом для збереження їхньої ефективності. 

 

Література 

1. Меліхова Т.О., Воронкова В.Г. Зарубіжний досвід управлінського 

контролю. Матеріали XXIV науково-технічної конференції студентів, 

магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів. ІННІ ЗНУ Запоріжжя : 

ЗНУ, 2020. C. 288. 

2. Мелихова Т.О., Михайлуца Е.Н. Управленческий контроль как 

эффективный способ анализа и прогноза доходов местного бюджета MOKSLAS IR 



143 

 

PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys THEORY 

AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles. 2020. C. 324-333. 

3. Мелихова Т., Воронкова В. Разработка модели цифровизции 

управленческого контроля в условиях диджитализации. INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS 

AND PROSPECTS BOOK OF ABSTRACTS. 21st–22nd of May, 2020 Marijampole and 

Kaunas, Lithuania Marijampole and Kaunas : Lithuanian Sports University Marijampole 

Coll, 2020. C. 60. URL: http://dspace.lsu.lt/bitstream/ 

handle/123456789/77/BOOK%20OF%20ABSTRACTS_Galutinis_Patikslintas.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

4. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, 

контроль, ефективність: монографія. Запоріжжя : Класичний приватний 

університет, 2018. 596 с. 

 

 

УДК: 351.82:330.341.1 

Ажажа М.А., д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри менеджменту 

організацій та управління проектами Інженерного навчально-наукового інституту 

ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 
 

Черненко С.В., аспірант кафедри менеджменту організацій та управління 

проектами Інженерного навчально-наукового інституту 

 ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

Реформування сфери державного управління в Україні (публічного 

управління та адміністрування) вимагає сучасного підходу до надання 

адміністративних послуг, спрямованих на задоволення потреб конкретних груп 

осіб (клієнтів) та суспільства в цілому. Репозиція сервісної орієнтації стала для 

влади основним принципом трансформації системи сервісної діяльності. Питання 

нового публічного врядування політики сервісного обслуговування та надання 

державних послуг в теорії зарубіжної практики публічного управління (New Public 

Governance) виникло в 1980-1990-х роках і продовжує мати вирішальний вплив на 

сучасну теорію публічного управління. Глобалізація світової економіки породила 

нове розуміння статусу та ролі громадян та їхніх стосунків з державою, а реформа 

системи державного управління базується на новій «моделі адміністрації як 

служби гарантованого сервісу» або теорії «сервісної держави» [1].  

Карпенко О.В. визначає сервісно-орієнтовану державну політику як 

суспільні відносини, спрямовані на державну політику (або сервісно-орієнтовану 

http://dspace.lsu.lt/bitstream/%20handle/123456789/77/BOOK%20OF%20ABSTRACTS_Galutinis_Patikslintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lsu.lt/bitstream/%20handle/123456789/77/BOOK%20OF%20ABSTRACTS_Galutinis_Patikslintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lsu.lt/bitstream/%20handle/123456789/77/BOOK%20OF%20ABSTRACTS_Galutinis_Patikslintas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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державну політику), яка надає адміністративні послуги, процес дій влади та набір 

засобів (механізмів, інструментів, важелів, методів), які вони фактично реалізують 

для створення, надання, функціонування та розвиток сервісної держави (реалізація 

механізму взаємодії суб'єктів та об'єктів надання державних і муніципальних 

послуг) [2]. 

На думку Т. Сиволапенко «сервісно-орієнтована державна політика» – це 

узгоджена модель суспільних відносин, яка спрямована на розвиток державної 

політики, цілеспрямованої на задоволення потреб суспільства (громадян) через 

надання якісних послуг, та скоординовану з довгостроковими цілями розвитку 

суспільства й держави» [3].  

Концепція сервісно-орієнтованої державної політики передбачає зміну 

підходів до управління державним сектором, трансформацію взаємовідносин між 

державними установами та громадянами. Основна мета держави – служити 

людям, а головна функція державних установ – надавати громадянам якісні 

послуги. Сервісний підхід у державному управлінні переважно передбачає 

впровадження методів і прийомів управління, спрямованих на підвищення якості 

адміністративних послуг. 

В умовах глобалізації поняття інформаційного менеджменту 

трансформувалося в поняття сервісно-орієнтованої держави, яке втілює в собі 

електронне управління, пов’язане з цільовими завданнями і функціями бізнес-

одиниці, і поєднує його з побудовою багаторівневої комплексної інформаційної 

системи для забезпечувати взаємодію та співпрацю між підрозділами, забезпечує 

інформаційний обмін між громадянами (організаціями) і державою [4]. Концепція 

національної сервісно-орієнтованої політику має базуватися на наступних 

чотирьох вимірах – принципах сучасної демократичної держави [5]: 

• держава є гарантом (тобто інституційною системою, яка забезпечує 

надання якісних державних послуг); 

• держава – партнер (інституційно забезпечує сприятливі умови для 

суспільної активності та спонукає громадян до самостійного вирішення проблем у 

рамках чинного законодавства, політичних систем та економічних умов); 

• держава є контролюючим органом (на основі встановлених правил 

суспільної діяльності, насамперед економічної діяльності);  

• держава є постачальником послуг для суспільства (завдання безпеки та 

здатність держави робити щось для суспільства з меншими витратами).  

Таким чином, нове державне управління наголошує на перерозподілі 

традиційних та пріоритетних державних функцій щодо особливостей сучасного 

етапу розвитку державних інститутів. Це зумовлено не лише необхідністю 

задоволення електоральних очікувань громадян, а й потребами економіки, 

оскільки перед сучасними урядами розвинутих країн постає глобальне завдання 

забезпечення національної конкурентоспроможності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО 

АПАРАТУ «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Антикризове стратегічне управління підприємством десятиліттями було 

незамінним інструментом управління в Україні, яке оцінює тривалість та 

непередбачуваність наслідків зовнішніх та внутрішніх криз. Кризові ситуації 

можуть істотно впливати на стратегію підприємства. [1]. 

Термін «стратегія підприємства» використовується у багатьох сферах життя. 

Існують різні визначення терміна «стратегія підприємства», це: 

– система організаційно-економічних заходів задля досягнення 

довгострокових цілей підприємства; 

– підтвердження довгострокового напрямку діяльності підприємства на 

основі оцінки потенційних можливостей та прогнозу розвитку зовнішнього 

середовища; 
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– ефективна бізнес-філософія для підприємств, щоб отримати конкурентну 

перевагу; 

– набір перспективних орієнтирів корпоративної роботи; 

– план дій, що визначає пріоритети та ресурси для вирішення проблем для 

досягнення ключових цілей. 

«Стратегія підприємства» в умовах кризи є систематичним плануванням 

своєї потенційної поведінки, включаючи формування місії, довгострокових цілей, 

методів і правил прийняття рішень, в умовах неповної інформації про навколишнє 

середовище та перспективи розвитку підприємництва. Максимально ефективне 

використання стратегічних ресурсів, сильних сторін та можливостей, усунення 

слабких сторін та захист майбутньої прибутковості від загроз довкіллю [2]. 

«Стратегія підприємства» в умовах кризи по суті є мікроекономічною 

категорією, яка описує фінансово-економічні процеси на корпоративному рівні з 

метою вжиття заходів щодо покращення фінансових показників. Тому за умови 

формування та застосування стратегічного спрямування антикризового управління 

долається негативний вплив фінансового стану підприємства та вирішується 

завдання запобігання банкрутству [3]. 

Основними принципами стратегії підприємства в умовах кризи є [4]:  

- принцип системності – цілісність властивостей системи та структури 

підприємства, взаємозалежність структури та середовища, ієрархія, 

різноманітність системних описів;  

- принципи розвитку – швидка адаптація до змін умов функціонування 

підприємства; комплексне дослідження реформ розвитку підприємства у 

перспективі з врахуванням виконавців та ресурсів; зміна параметрів елементів 

системи підприємства та вплив зовнішнього середовища та зміни ресурсного 

забезпечення;  

- принципи управління - удосконалення складових системи антикризового 

менеджменту підприємства для усунення протиріч і проблем розвитку 

менеджменту; подолання негативних наслідків у фінансовому становищі 

підприємства, вирішення проблем попередження банкрутства; 

- принципи гуманності – прагнення створити оптимальні умови для 

інтелектуального та соціального розвитку співробітників, визнання природного 

права кожної людини на свободу, індивідуальність, соціальну захищеність та 

розвиток здібностей. Статус стратегічного вибору та ключові фактори 

стратегічного управління, включаючи сильні сторони галузі та підприємства, 

мету, місію, інтереси вищого керівництва та кваліфікацію співробітників;  
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- принципи зеленого виробництва – захист поточного стану довкілля 

протилежний незворотним змінам; перехід на екологічно безпечні технології для 

зниження техногенного навантаження на довкілля; обов'язок відшкодувати повну 

вартість заподіяної екологічної шкоди;  

- принцип відповідальності – визначення ступеня впливу діяльності 

компанії на навколишнє середовище та необхідність нести відповідальність за такі 

дії. Екологічні інспекції та аудити на вимогу підприємств [5]. 

Стратегія підприємства в умовах кризи має бути своєчасною та ефективною 

відповіддю на зміни в існуючому середовищі. Головне важливо розробити 

систему альтернатив прийняття управлінських рішень, засновану на вивченні 

минулого досвіду розвитку підприємства на різних етапах його життєвого циклу. 

Усунення відмінностей між цілями підприємства, ресурсами, які має 

господарюючий суб'єкт, та впливом внутрішнього і зовнішнього середовища на 

його розвиток є основним завданням антикризової стратегії. 
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Секція 3. Теоретичні та практичні засади розвитку бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту 

 

 

УДК: 657.37:658 
 

Бобиль В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро. 

 

КОНСОЛІДОВАНА ТА ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Відкритість і прозорість підприємства для стейкхолдерів підвищують його 

інвестиційну привабливість, соціальний і суспільний статус, в результаті чого 

збільшується вартість бізнесу 

Достовірна інформація фінансової звітності потрібна власникам для 

встановлення ступеню досягнення запланованого ефекту від функціонування 

підприємства як на початковій стадії створення, так і при його подальшій 

діяльності. Тобто, необхідність складання консолідованої та інтегрованої 

фінансової звітності підприємства зумовлена цілями внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів. 

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні», консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність, яка 

відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.  

Зазначимо, що в умовах фінансової невизначеності залишаються 

невирішеними певні питання формування консолідованої фінансової звітності, а 

саме: 

– встановлення єдиного підходу до визначення структури консолідованого 

звіту, наповненню його розділів і мінімального набору необхідних статей; 

– проблема вибору оптимального ступеня відкритості і прозорості 

консолідованого звіту для зовнішніх користувачів з метою громадського 

схвалення господарської діяльності підприємства і одночасно з цим дотримання 

комерційної таємниці; 

– встановлення взаємозв'язку між різними видами корпоративних звітів і їх 

взаємовиключення через дублювання інформації і перетину цілей їх складання. 

Як зазначалося раніше, консолідована фінансова звітність створює 

інформаційні умови стейкхолдерам для прийняття управлінських рішень через 

об`єктивне відображення результатів розвитку консолідаційних процесів. Отже, 

стейкхолдерів, в тому числі інвесторів, цікавить інформація щодо бізнес-процесів 

об'єднаного бізнесу. 
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Саме облік цих бізнес-процесів повинен бути виділений в окремий розділ 

консолідованого обліку та звітності, а економічний аналіз цих процесів дозволить 

визначити не тільки їх ефективність, але і відповідність чинному законодавству 

України. Тобто єдність обліку бізнес-процесів об'єднаного бізнесу, 

консолідований облік і консолідована фінансова звітність вимагають формування 

концептуальної основи фінансової звітності об`єднаних підприємств.  

Іншою важливою складовою консолідованого фінансового звіту є концепція 

консолідованого мислення. Відзначимо, що розвиток такого мислення сприяє 

фінансовій стабільності та сталому розвитку підприємства, так як таке мислення 

націлене на ефективний і продуктивний розподіл капіталу. Більш того, саме 

впровадження консолідованої фінансової звітності в підприємстві вимагає від 

керівництва компанії лідерського типу поведінки, заснованого на соціальній 

відповідальності та креативності. В основі консолідованого мислення лежить 

інтеграція інформації, що має на увазі не відображення в звіті розрізнених даних 

про діяльність організації, а надання цілісної картини взаємодії операційних, 

функціональних одиниць і капіталів компанії. 

У свою чергу, метою складання інтегрованої фінансової звітності є побудова 

єдиної та всеосяжної концепції корпоративної звітності, яка певною мірою має 

відображати стратегічні завдання підприємства, ризик-менеджмент, стандарти 

корпоративного управління і саму модель бізнесу.  

Отже, інтегрована звітність відображає здатність організації створювати, а 

також підтримувати свою вартість в короткостроковому, середньостроковому і 

довгостроковому періодах. 

Таблиця 1 – Характеристики консолідованої та інтегрованої звітності 

підприємств 

Критерії Консолідована звітність Інтегрована звітність 

Показники Фінансові Фінансові та нефінансові 

Структура Уривчаста Системна 

Фокус У минулому і у поточному Взаємозв'язок минулого і 

майбутнього 

Часові рамки Короткостроковий період Коротко-, середньо-, довгостроковий 

періоди 

Ризики Загальний опис Ідентифікація, якісна та кількісна 

оцінка ризиків, інструменти 

управління 

Розкриття 

інформації 

Стисла інформація Розширена інформація 

 

Як видно з таблиці 1, інтегрована фінансова звітність є якісно новим рівнем 

корпоративної звітності, який здатний належним чином відповісти на виклики 

сучасної світової економіки. 
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Зрозуміло, що відображення додаткової інформації пов'язане з такими 

труднощами, як забезпечення повноти даних, дотримання балансу між 

позитивною і негативною інформацією, необхідність постійного удосконалення. 

До того ж такий великий обсяг інформації може зробити звіти перевантаженими, 

що у свою чергу ставить питання удосконалення рівня системи класифікації 

фінансової інформації підприємств. 
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ФОРМУВАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В ПЕРІОД 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Кошторис бюджетної установи – це основний плановий фінансовий 

документ, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо 

отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 

зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх 

функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 

призначень.  

Проблема формування (переформування) кошторисів виявилася актуальною 

в бюджетній сфері на початку 2022 року у зв′язку з військовою агресією 

російської федерації. Кризові явища виникли в економіці практично відразу та 

потребували негайного реагування для приведення бюджету країни та відповідно 

бюджетів розпорядників коштів всіх рівнів для забезпечення виконання 

невідкладних завдань та зберігання стабільності економічної системи. 

Виконання завдань з забезпечення обороноздатності держави та здійснення 

заходів з відсічі військової агресії потребувало значних фінансових витрат 

переважно у сфері оборони та в соціальному секторі. Це зумовило необхідність 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://lider.diit.edu.ua/user/view.php?id=6945&course=525
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виявлення резервів для фінансування негайних соціальних потреб, здійснення 

переформування бюджетів всіх рівнів та планів асигнувань. Ситуація 

ускладнилася зменшенням доходної частини бюджету через скорочення 

виробництва та експорту. 

У період воєнного стану почали діяти особливі вимоги затвердження 

фінансових документів та казначейського обслуговування, а саме: 

– оперативне затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду 

бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів 

спеціального фонду і штатних розписів бюджетними установами та внесення змін 

до цих документів без погодження з Мінфіном; 

– оперативне затвердження документів, які використовують в бюджетному 

процесі, керівниками та/або заступниками керівників міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та виконавчих органів 

місцевих рад; 

– надання головним розпорядникам коштів держбюджету місячного терміну 

після внесення змін до розпису держбюджету в установленому порядку для 

внесення змін до паспортів бюджетних програм; 

– здійснення органами Казначейства видатків розпорядників нижчого рівня 

та/або одержувачів коштів держбюджету з урахуванням розподілів (змін до 

розподілів) бюджетних асигнувань, наданих головними розпорядниками коштів 

держбюджету; 

– інформування Мінфіном після внесення змін до розпису держбюджету в 

установленому порядку Державної казначейської служби та головних 

розпорядників коштів держбюджету про внесені зміни до розпису держбюджету.  

В процесі формування кошторису бюджетних установ у період воєнного 

стану рекомендовано використовувати певний план заходів щодо економії 

бюджетних коштів. 

Такий план економії бюджетних коштів може включати наступні заходи: 

– обмеження витрат, які не мають першочергового значення для 

забезпечення виконання повноважень установи, підприємства, організації; 

– припинення поточних та капітальних ремонтів (крім об’єктів, які 

потребують відновлення, що зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії з 

боку російської федерації, або ті, що перебувають в аварійному стані та об’єктів 

невиконання робіт на яких призведе до погіршення стану даного об’єкту); 

– посилення контролю за обсягами виконаних робіт та покращення 

моніторингу вартості будівельних матеріалів під час проведення поточних і 

капітальних ремонтів бюджетних установ; 

– приведення заохочувальної частини виплат по заробітній платі у жорстку 

відповідність до фактичного навантаження, особистого внеску та результативності 

у виконанні функціональних обов’язків; 
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– введення заборони щодо прийняття власних рішень стосовно збільшення 

чисельності працівників підпорядкованих бюджетних установ соціально- 

культурної сфери; 

– дотримання затверджених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках кожною бюджетною установою тощо.  

Крім того, в сучасних умовах необхідно посилити поточний контроль за 

станом фінансової дисципліни, використанням матеріальних і фінансових ресурсів 

бюджетних установ та продовжити процес виявлення внутрішніх господарських 

резервів для забезпечення безперебійної роботи установ та організацій в період 

воєнного стану 

 

Література 

1. Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського 

обслуговування в умовах воєнного стану : Постанова КМУ від 13 березня 2022 р. 

№ 267. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP220267?an=1 (дата звернення: 

15.10.2022) 

2. Теоретичні та прикладні аспекти обліку, оподаткування та аудиту в 

сучасних умовах господарювання : колект. моногр. / під заг. ред. В. В. Бобиля. 

Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 120 с. 

3. Царук В. Ю. Фінансова звітність підприємств в сучасних умовах 

господарювання: проблемні аспекти і перспективи розвитку. Подільський вісник: 

сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Випуск. 26. Частина 2. С. 236-243. 

 

 

УДК: 657.422 :[338.47:656.2] 
 

Топоркова О. А., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування  

Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро 
 

Шило М. О., здобувач вищої освіти за другим магістерським рівнем  

Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро 

 

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Основними проблемами управління оборотними активами залізничної галузі 

є: подолання збитковості пасажирських перевезень; формування оптимальної 

системи управління запасами для виконання своїх основних функцій; 

удосконалення тарифної політики галузі, зокрема тягової складової; 

удосконалення методів нормування оборотних коштів; подолання проблеми 

неплатежів, особливо в умовах пандемії та військової агресії.  



153 

 

Облікові аспекти управління оборотними активами визначаються 

положеннями облікової політики суб’єкта господарювання. Особливої уваги в 

умовах кризи потребують фінансові ресурси компаній. На обсяг і структуру 

фінансових ресурсів впливають такі чинники, як організаційно-правова форма 

суб’єкта господарювання, форма власності, галузева приналежність, внутрішня 

фінансова політика тощо. Структура джерел фінансового забезпечення впливає на 

рівновагу між фінансовою стійкістю та фінансовим ризиком діяльності.  

Практичними принципами інтегрованого управління з точки зору 

фінансових відносин залізничної галузі є: системний підхід до управління 

процесами і діяльністю, методична єдність, управління ресурсами галузі на усіх 

стадіях життєвого циклу перевезень та інших видів економічної діяльності 

відповідно до Номенклатури витрат, удосконалення інформаційної бази.  

Враховуючи мінливість ринку та оточення суб’єктів залізничної галузі, 

завжди має бути забезпечена багатоваріантність управлінських рішень щодо 

реалізації стратегії розвитку з ресурсної, економічної, фінансової точок зору. 

Вибір оптимального варіанту забезпечується операційною стратегією АТ 

«Укрзалізниця». 

Спираючись на [1, с. 355] необхідність побудови ефективної системи 

управління оборотними активами зумовлена тим, що: 

1) значна частина активів на підприємстві належить оборотним коштам;  

2) збільшення доходів та зменшення дефіциту грошових коштів є 

результатом якісного управління оборотними коштами; 

3) питання достатності оборотних коштів вирішуються безперервно та 

вимагають більшого часу, ніж інші процеси управління; 

4) для максимізації норм прибутку та мінімізації комерційних ризиків має 

забезпечуватись раціональне управління оборотними активами. 

Розвиток транспортної інфраструктури сприяє зростанню числа 

матеріальних потоків та руху грошових коштів, що потребують відповідної 

системи управління. У центрі такої системи повинен знаходитися ефективно 

керований потік інформації, здатної тримати систему матеріального та грошового 

потоків відкритою, тобто здатною пристосовуватися до мінливих умов ринку. 

Основними складовими такої системи мають стати: удосконалена система 

документообігу; уніфіковані первинні документи, притаманні саме залізничній 

галузі; відповідний рівень аналітики інформації; забезпечення результативного 

впливу інформації щодо оборотних активів на формування результатів діяльності 

та розробка пакету внутрішньої звітності для ухвалення оптимальних 

управлінських рішень [2, с. 106]. 

Система управління оборотними активами безпосередньо пов’язана з 

обліковою системою, яка визначає підходи до організації і методики обліку 
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операцій і процесів суб’єкта господарювання. Бухгалтерський облік за сучасних 

умов виконує функцію інформаційного забезпечення управління та ухвалення 

відповідних рішень. Для АТ «Укрзалізниця» питання побудови раціональної 

облікової системи в частині управління оборотними активами є особливо 

актуальним в умовах обмеженості ресурсів та кризи неплатежів через пандемію та 

військову агресію РФ. 

Облікова система АТ «Укрзалізниця» може бути представлена сукупністю 

таких складових: організаційної, регламентаційної, технологічної, методологічної, 

звітно-аналітичної. З точки зору оборотних активів найсуттєвішою є технологічна 

складова, яка являє собою сукупність форм внутрішньої звітності, облікових 

регістрів, організацію документообігу та застосування спеціального програмного 

забезпечення для обліку господарських операцій, активів, зобов’язань тощо. Для 

потреб ефективного управління оборотними активами актуальним питанням є 

впровадження єдиного програмного забезпечення для організації і ведення 

бухгалтерського обліку. Базою для формування відповідної інформації в АТ 

«Укрзалізниця» наразі виступає автоматизована система бухгалтерського обліку 

(АСБО) «ФОБОС» у середовищі Єдиного корпоративного інформаційного 

порталу залізничної галузі (ЄКІП УЗ). Передача даних при цьому відбувається за 

субрахунками бухгалтерського обліку з кодуванням операцій за рівнями 

аналітики. 

Отже, технологічна складова облікової системи залізничної галузі 

забезпечує достовірну та актуальну інформацію щодо стану оборотних активів як 

на рівні Товариства в цілому, так і на рівні окремих філій, виробничих підрозділів 

та дозволяє здійснювати контроль за динамікою зміни оборотних активів за будь-

який період. 
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ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ 

 

Наявність основних засобів на будь-якому підприємстві свідчить про 

утворення виробничо-технічної бази, що, у свою чергу, визначається однією із 

важливих умов функціонування суб’єкта господарювання. Тому саме від 

правильної та раціональної організації визнання та обліку основних засобів, що 

полягає, зокрема, у відображенні достовірної інформації про даний об’єкт у 

фінансовій звітності, залежатиме майновий та фінансовий стан підприємства.  

На сьогодні проблематика стосовно бухгалтерського обліку основних 

засобів на всіх етапах їх життєвого циклу залишається доволі дискусійною та є 

об’єктом дослідження багатьох вчених-економістів, а саме: Т.А. Бутинець, Л.О. 

Волощук, П.О. Довгань, Н.В. Кудлаєвої, Л.О. Матвійчук, Т.Ф. Плахтій, П.В. 

Тележенко, Л.П. Шацкової, Л.В. Шкуліпи, О.С. Яцунської та інших. 

Зважаючи на такий значний доробок вітчизняних науковців стосовно обліку 

і документування операцій з основними засобами, все ж таки потребують 

додаткової уваги питання організації їх визнання за умов невідповідності 

критеріям облікового законодавства. 

На сьогоднішній день в Україні дуже широке коло нормативно-правових 

актів, що регламентують операції з обліку основних засобів. Кожен з цих 

нормативних актів має певне призначення, використовується на різних рівнях та у 

різних галузях економіки країни. Наведене визначення поняття «основні засоби» у 

досліджених нормативно-правових актах здебільшого збігається. Це стосується й 

матеріальної форми даного активу, його цільового призначення у діяльності 

підприємства та тривалості терміну використання у довготерміновій перспективі 

(зазвичай більше дванадцяти місяців або одного операційного циклу). 

Особливістю визначення поняття у Податковому кодексі України, є наявність 

вартісного критерію віднесення активу до складу основних засобів (більше 20000 

грн). Таким чином, можна стверджувати, що на законодавчому рівні визначення 

«основного засобу» врегульовано відповідним чином. 

На нашу думку, особливу увагу в обліку основних засобів слід приділити їх 

визнанню як активу та об’єкту основних засобів. Щодо визнання основного 

засобу, то в даному випадку все доволі однозначно: ми будемо визнавати даний 

актив тоді, коли від його використання підприємство в майбутньому матиме певну 

користь, точніше – економічну вигоду. Проте таке визнання буде дійсним за 

умови, що вартість активу можна буде достовірно визначити [1] (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Критерії визнання основних засобів відповідно до національних 

стандартів обліку (джерело: узагальнено на підставі [1, 2]) 

 

Отже, як бачимо, об’єкт повинен відповідати багатьом критеріям, щоб його 

було визнано по-перше активом, а по-друге – основним засобом. Особливу увагу 

потрібно приділити критерію контрольованості об’єкту. Адже, якщо підприємство 

не в змозі здійснювати контроль та експлуатацію основного засобу з різних 

причин, то даний об’єкт не призводить до зростання економічних вигод від його 

використання, а отже він не являється основним засобом та навіть може не бути 

активом (списується з балансу). Слід звернути увагу, що підприємству не 

достатньо лише контролювати об’єкт, даний основний засіб ще й повинен бути у 

власності підприємства. Це пояснює те, що контрольовані підприємством основні 

Об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; 

конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; 

відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що 
мають для їх обслуговування загальні пристосування,  приладдя, керування та єдиний фундамент, 

унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі 

комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого 

активу, що контролюється підприємством. 

Має матеріальну форму 

Має мету використання та призначення 

Має термін корисного використання, який не менше  

одного року 

Було отримано внаслідок минулих подій 

Об’єкт контрольований підприємством та знаходиться у 

його власності 

Вартість може бути достовірно визначена 

Використання об’єкту призведе в майбутньому до 

отримання економічної вигоди 

Так Ні 

Визнається об’єктом основних засобів. 

Облік ведеться відповідно до вимог 

НП(С)БО 7 «Основні засоби» 

Не визнається об’єктом основних засобів. Облік 
ведеться відповідно до вимог інших НП(С)БО або 

необхідно провести рекласифікацію,змінити оцінку 

чи списати об’єкт 
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засоби, отримані в операційну оренду на певний час, не є активом та 

обліковуються поза балансом. 

Внаслідок військової агресії деякі підприємства можуть повністю або 

частково втратити своє майно, чи тимчасово не володіти інформацією щодо його 

стану та взагалі наявності. Все це безперечно впливає на відображення основних 

засобів підприємства на балансі. Згадаємо, що основними критеріями визнання 

об’єкту основного засобу активом, а отже відображення його на балансі у складі 

майна підприємства, є контрольованість, отримання від його експлуатації 

економічних вигод та можливість достовірної оцінки. Якщо об’єкт не відповідає 

наведеним критеріям, то він не може відображатися в активі балансу підприємства 

у складі основних засобів. З метою посилення контрольних функцій обліку на 

підприємстві нами запропоновано Відомість оцінки критеріїв визнання об’єкту 

основного засобу (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Відомість оцінки критеріїв визнання об’єкту основного засобу 

(джерело: власна розробка) 

 

Наведена Відомість може використовуватися в цілях управлінського обліку 

для внутрішнього контролю за основними засобами, що належать підприємству. 

На підставі даного документу бухгалтер приймає рішення щодо подальшого 

використання або списання об’єкту, зміни його оцінки, облікової політики тощо. 

Також така Відомість стане доказом відображення у Примітках до річної звітності 

зміни первісній вартості основних засобів, строку їх корисного використання, 

методу амортизації, суми амортизаційних відрахувань. 

 



158 

 

Література 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 

року № 92. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z0288-00. 

2. Методичні рекомендації щодо обліку основних засобів : затверджено 

Наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text 

 

 

УДК: [657.1/4+336.22]:658.788 
 

Лоханова Н.О., д.е.н., проф., завідувач кафедри бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету, м. Одеса 
 

Буднікова В.В., студентка 2 курсу спеціальності 071 «Облік та 

оподаткування» Одеського національного економічного університету, м. Одеса 

 

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ В СФЕРІ 

ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

У ринкових умовах ефективне налагодження експедиторської діяльності 

представляється перспективним видом бізнесу як в Україні, так і в світі. Між тим, 

її здійснення потребує якісної системи формування облікової інформації для 

задоволення потреб різних користувачів. 

Питання удосконалення обліку, контролю і оподаткування в сфері 

експедиторської діяльності розглядаються в роботах різних дослідників: Ансоффа 

І., Боровенко Д., Гончар М., Свириденко А., Казанова М., Костюченко В., Куцика 

П., Марценюка Р. та інших. Водночас, більшість робіт присвячені питанням 

документального оформлення і обліку процесу надання транспортно-

експедиторських послуг в Україні. Тоді як ряд інших моментів, зокрема, 

оподаткування, продовжує залишатися дискусійними.  

Мета дослідження полягає в тому, щоб дослідити деякі дискусійні аспекти 

обліку і оподаткування експедиторської діяльності і надати пропозиції з їх 

рішення. 

Договір експедирування відноситься до договорів посередницького 

характеру, зокрема ним передбачається застосування такої схеми операцій: 

експедитор або діє безпосередньо від свого імені, і тоді має місце посередництво 

за умовами комісії, або виступає від імені замовника послуг і тоді мова йде про 

посередництво за умовами доручення. Аналізуючи договори, що можуть 

укладатися експедиторами під час реалізації експедиторської діяльності, їх 

розмежовують на: 
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1. Угоди, що підписуються безпосередньо із замовниками послуг, що у свою 

чергу можна розмежувати на прямі і агентські.  

2. Угоди, що підписуються експедитором із третіми сторонами – 

перевізниками, страховиками, фірмами зі зберігання вантажів та таке інше.  

Проблемні і дискусійні питання оподаткування пов’язані зі специфікою цих 

видів договорів, які можуть здійснюватися як в кордонах України, так і за її 

межами – в ході налагодження зовнішньоекономічної діяльності, а також 

охоплювати різних економічних суб’єктів за їх системами оподаткування. 

Вважаємо, що при розгляді конкретних операцій експедирування для цілей 

налагодження їх обліку і оподаткування слід розібратися щонайменше з такими 

чинниками впливу: 

– місце надання послуг,  

– податковий статус експедитора і всіх сторін договору,  

– наявність факту залучення третіх сторін до виконання супутніх послуг. 

При визначенні місця постачання транспортно-експедиторських послуг слід 

взяти до уваги норму Податкового кодексу, згідно з якою ним «вважається місце, 

в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі 

відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання 

(підпункт «ж» пункту 186.3 статті 186 ПКУ)» [1]. 

Специфіка оподаткування виникає у випадку, коли має місце укладання 

договорів експедитором з третіми сторонами для надання послуг з перевезення 

або інших додаткових видів послуг транспортно-експедиторського характеру.  

У даному випадку має бути задіяна норма пункту 189.4 статті 189 

Податкового кодексу України відповідно до якої в якості «бази оподаткування 

товарів та послуг, які або передаються, або отримуються за договорами 

консигнації чи комісії постає вартість постачання цих товарів, що визначена у 

порядку, який встановлено ст.188 Кодексу» [1]. 

Для експедитора складається така ситуація, коли на дату будь-якої першої 

події компанія-експедитор нараховує податкові зобов’язання з ПДВ, а в момент 

перерахунку коштів третім сторонам або на момент отримання послуг від них зі 

складанням акту здачі-приймання послуг при видачі і реєстрації належно 

оформленої податкової накладної експедитор має право на відображення 

податкового кредиту з ПДВ [1]. 

Між тим, у випадку, коли третя сторона, залучена для виконання супутніх 

послуг є підприємством – не платником ПДВ, то база оподаткування ПДВ не 

збільшується на вартість таких наданих послуг у експедитора.  

Певна специфіка оподаткування транспортно-експедиторської діяльності 

стосується операцій, які виконуються при реалізації договорів з міжнародних 

перевезень вантажів, для яких застосовується нульова ставка ПДВ при наданні 

послуг за межами України. Через наявність різних видів операцій, що 

оподатковуються за різними ставками – або 20% (в Україні), або 0% (експорт), при 
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розкритті даних послуг в первинних документах з їх оформлення необхідно 

загальну вартість розбивати на дві частини: складова вартості, яка доводиться на 

Україну, і складова, яка стосується послуг, наданих за її межами, за кордоном.  

Отже, підсумовуючи вищенаведене слід зазначити, що, по-перше, при 

організації роботи експедиторська компанія має враховувати податкові режими 

для різних видів операцій. Це виникає через складну природу договорів 

транспортного експедирування і їх «змішаний» характер.  

По-друге, через наявність різних видів операцій в сфері експедирування, що 

оподатковуються за різними ставками: 20% (в Україні), або 0% (експорт), при 

розкритті даних послуг в первинних документах з їх оформлення і регістрах 

обліку доцільно загальну вартість розбивати на дві частини: складова вартості, яка 

стосується послуг, наданих в Україні, і складова, яка стосується послуг, наданих 

за її межами. 
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Проаналізувавши події останнього десятиліття, як і всю історію розвитку 

економіки, організації та управління підприємствами, ми чітко бачимо, що 

неможливо постійно перебувати в одному статичному стані, неможливо увесь час 

використовувати одні й ті самі методики управління, немає однієї вдалої стратегії, 

яку можна було б використовувати для організації будь-яких проектів та 

управляти усіма підприємствами, оскільки саме життя та людство знаходяться у 

постійному розвитку. Беручи до уваги останні роки, ми бачимо на живому 

прикладі, як підприємцям довелося змінювати свою політику управління 

підприємством в умовах пандемії, війни, а у недалекому майбутньому доведеться 
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працювати під тиском світової кризи. При цьому важливим двигуном, який 

спонукає підприємців шукати нові способи управління підприємством, 

залишається конкуренція. І одним із потужних важелів посилення своїх позицій у 

конкурентній боротьбі є удосконалення механізмів управління підприємством. 

Саме тому розвиток економіки, організації та управління підприємством завжди 

буде актуальною темою. 

Не дивлячись на багатий досвід та дослідження як талановитих науковців та 

дослідників, так і висококомпетентних економістів, на сьогоднішній день й досі 

продовжуються дослідження та дискусії в напрямку розвитку економічної 

системи, організації та управління підприємством.  

Основною метою дослідження є аналіз сучасного розвитку методів 

управління підприємством. 

До промислової революції у 18-19 ст. основні правила та закони управління 

підприємством були направлені на задоволення потреб власників підприємства, не 

беручи до уваги інтереси працівників. Про це свідчать умови роботи працівників 

підприємств того часу. Але після промислової революції у 18-19 ст. «старі» 

методи управління перестали справлятися з новою потужністю виробничого 

потенціалу підприємств тому в процес керівництва почали інтегруватися нові 

правила управління. З 1841 по 1972 рр. було відкрито багато управлінських шкіл, 

основні правила яких досі служать людству та вважаються основою для 

продуктивного керівництва. Завдяки таким дослідникам як: Ф. Тейлор, Г. Гант, Ф. 

і Л. Гілбретів, Г. Емерсон та ін. звичайні працівники зараз мають можливість мати 

більше вільного часу, необхідні умови для комфортної праці, юридичний захист, 

поважне ставлення до себе [1; 2]. Управлінські школи акцентують увагу на тому, 

що у сучасному світі, окрім отримання прибутку, як головної мети економічної 

діяльності підприємства, важливими є саме шляхи та підходи до побудови 

відносин між різними ланками бізнесового кола. Для прикладу можна привести 

розвиток відомої концепції 4Р та її трансформацію в концепцію 7Р. В концепції 7Р 

вже враховують інтереси людей, процеси взаємодії між клієнтом і компанією, 

фізичні характеристики (атмосфера в компанії). І хоча зазначені концепції у 

більшій мірі стосуються маркетингу, проте чітко показують тенденції у 

економічних відносинах в цілому. Також цікавим є досвід багатьох підприємств, 

де працівники працюють цілими поколіннями, де вітається передача досвіду, 

створюються умови, в яких працівник відчуває себе частиною великої родини і 

несе відповідальність за свої дії. Такі підходи дозволяють посилити мотивацію 

робітників, залучають їх приймати участь в покращенні організаційних процесів, 

пропонуючи та втілюючи свої ідеї.  

Отже, для успішного управління підприємством підприємцю необхідно бути 

готовим до різноманітних викликів. Впродовж розвитку організації управління 

підприємствами постійно відбувалися зміни пріоритетів у системі управління, 

завдяки яким відбувалися зміни у всій системі соціально-економічних відносин. 
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Як не дивно, це дає свої позитивні результати як для звичайних найманих 

працівників у вигляді мотивації, покращення їх продуктивності праці, так і для 

власників підприємств – збільшення прибутку. На нашу думку людство обрало 

вірний шлях розвитку, який необхідно й надалі розвивати, оскільки економіка – це 

в першу чергу людські відносини. Саме від оточуючих людей буде залежить 

якість продукції та послуг, від них залежатиме наскільки швидко розвиватиметься 

підприємство та як воно буде переживати скрутні кризові часи.  
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У наші часи, професія бухгалтера вже не обмежується лише веденням 

бухгалтерського обліку. Окрім цього, вони займаються проведенням аудиту, 

здійснюють планування та оцінку діяльності свого підприємства, інше. Цілком 

очікувано, що в епоху цифрової революції, загального впровадження 

цифровізованих застосунків та діджиталізованих рішень у всіх сферах життя 

людини, бухгалтери вже не можуть обходитись складанням паперових первинних 

документів та звітності. Саме через це, на допомогу фахівцям з бухгалтерського 

обліку, і була розпочата розробка спеціалізованого програмного забезпечення для 

ведення обліку та складання звітності підприємства. Одним з найпопулярніших 

рішень на території нашої країни є BAS Бухгалтерія. 

BAS Бухгалтерія – програмний продукт, призначений для автоматизації 

бухгалтерського і податкового обліку, зокрема й підготовки обов'язкової 
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(регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види 

комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно 

з субкомісією), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський та податковий 

облік ведеться відповідно до чинного законодавства України [1].  

При обліку матеріально-товарних цінностей використовується чинне 

законодавство, а саме: НП(С)БО «Запаси» і методичні рекомендації з 

бухгалтерського обліку запасів. Існують можливості застосування способів оцінки 

товарів, матеріалів та готової продукції під час вибуття наступними методами:  

 за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки 

(використовується у роздрібній торгівлі); 

 ідентифікована собівартість відповідної одиниці; 

 середньозважена собівартість; 

 нормативні затрати; 

 собівартість перших за часом надходження (спосіб ФІФО). 

Окрім цього, певні фактори впливають на те, що використання 

інформаційної системи не тільки пришвидшує та спрощує оцінку стану 

підприємства, а і підвищує ступінь захисту інформації.  

По-перше, ведення електронного документообігу майже повністю 

унеможливлює створення та використання «чорної» бухгалтерії або підробки 

звітів для приховування розкрадань на підприємстві, адже завжди можна 

перевірити, які дії зі звітністю були проведені та на що вони були направлені.  

По-друге, завдяки BAS Бухгалтерії відсутня необхідність власноруч звіряти 

безліч проведених операції для отримання інформації про наявність запасів. 

Достатньо викликати відповідне вікно програмного застосунку, яке відразу 

надасть бажану інформацію за певний період часу, що наведено на рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1 – Інвентаризація запасів за допомогою BAS 
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Отже, завдяки сучасним інформаційним системам, обробка даних значно 

пришвидшилась, що дозволило знизити навантаження на фахівців з 

бухгалтерського обліку. Подальший розвиток цієї галузі дозволить ще більше 

підвищити ефективність роботи співробітників бухгалтерії та складу, а згодом і 

повністю усунути людину від можливості прямого редагування інформації. Це 

надасть можливість уникнути помилок або фальсифікацій у веденні обліку та 

складанні звітності.  
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Відповідно до Закону України «Про оплату праці» , заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за 

виконану роботу. 

Для обліку виплат і нарахування заробітної плати, обліку особового складу 

застосовують форми облікових первинних документів, серед них: штатний 

розклад, накази про прийняття, перевід, звільнення працівників, табель робочого 

часу, бухгалтерські довідки [1]. 

Хоча об'єкти обліку заробітної плати на підприємстві за складом ідентичні 

на усіх підприємствах, та все ж на роботу бухгалтерії впливає організація 
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виробництва, від якого вона залежить. Одним з важливих питань бухгалтерського 

обліку заробітної плати є вдосконалення моделі аналітичного обліку, оскільки 

аналітичний облік відіграє важливу роль, характеризуючи відпрацьований і 

невідпрацьований час, фонд заробітної плати і його структуру. Для вдосконалення 

бухгалтерського обліку заробітної плати можна оснастити робочі місця 

комп'ютерною технікою та відійти від рукописних облікових реєстрів. 

Комп'ютери допомагають якісно та швидко проводити розрахункові операції, та 

зводять до мінімуму помилки, які можуть виникнути при розрахунках вручну [2]. 

Облік заробітної плати на підприємстві ведеться за допомогою програми 1С 

Бухгалтерія, на рахунку 661. Але рахунок використовується як узагальнений, і 

складно розпізнати кому і за що нарахована та чи інша виплата.  

Для зручності обліку пропонуємо деталізувати 661 рахунок за категоріями: 

6611 «Заробітна плата керівників», 6612 «Заробітна плата обслуговуючого 

персоналу», 6613 «Матеріальна допомога на оздоровлення», 6614 «Лікарняні».  

Пропонується застосування програми BAS, оскільки в Україні заборона 

придбання програми 1С. 

На сьогоднішній день, через впровадження військового стану велика 

кількість працівників змушена працювати віддалено. І це майже неможливо 

контролювати. Треба налаштувати вхід в програму так, аби дії працівників 

відслідковувались.  

Удосконалення обліку нарахування заробітної плати не можливе без 

удосконалення аудиту оплати праці. Організовуючи аудиторську перевірку на 

підприємстві, потрібно дотримуватися системного підходу, який забезпечить 

найбільшу раціональність аудиту. 

Після розробки плану аудиту, пропонується розробити програму аудиту та 

робочі документи до неї, яка дасть змогу отримати надійні аудиторські докази для 

написання повного аудиторського висновку.  

Ефективна організація аудиту на підприємстві буде забезпечувати прийняття 

правильних рішень працівниками, дозволить удосконалити процес 

бухгалтерського обліку, попередить помилки, які були допущені у обліку 

нарахування заробітної плати. Основна мета аудиту нарахування заробітної плати 

- це оцінка стану обліку нарахування заробітної плати, виявлення та усунення 

допущених помилок, які впливають на фінансовий стан підприємства [4].  

Отже, запропонована аналітика до 661 рахунку допоможе швидше 

орієнтуватись по видам виплат. Програма та план аудиту, а також робочі 

документи допоможуть провести повну перевірку, не допустити помилок, та не 

пропустити важливу інформацію. 
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ОПОДАТКУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНІЙ 

КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

В даний час запаси є важливим активом для ведення господарської 

діяльності підприємств. Тому необхідно організовувати правильне ведення обліку 

на підприємстві та своєчасність проведення внутрішнього контролю.  

Запасами є активи, які утримуються для продажу, як виробничі запаси для 

споживання у процесі виробництва готової продукції, виконання робіт та надання 

послуг, а також для управління підприємством. 

Основні завдання обліку запасів полягають в наступному: 

– своєчасне документування операцій з руху запасів; 

– оцінка запасів при їх надходженні і вибутті; 

– періодичне уточнення вартості залишків запасів на складі і в 

незавершеному виробництві; 

– проведення інвентаризації запасів з метою виявлення непотрібних та 

таких, що втратили свою цінність; 

– контроль за збереженістю і цільовим використанням запасів.  

Запаси оподатковуються податком на додану вартість при їх придбанні та 

реалізації. 

Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів на 

підприємствах є:  

1) раціональна організація складського господарства;  
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2) правильне групування запасів;  

3) розробка норм витрачання запасів.  

Завданнями організації обліку запасів на підприємствах є:  

1) контроль за повнотою оприбуткування матеріальних цінностей та їх 

зберіганням на різних стадіях їх обробки;  

2) правильна оцінка виробничих запасів;  

3) контроль за всіма витратами, пов’язаними з придбанням запасів та 

визначення їх первісної вартості;  

4) дотримання методології обліку витрат на виробництво продукції та її 

калькуляція протягом року;  

5) своєчасне документальне оформлення руху продукції;  

6) відображення операцій випуску і реалізації готової продукції в регістрах 

поточного обліку;  

7) визначення стану розрахунків з покупцями і замовниками, отримання 

реальних даних про кількість і якість випущеної продукції.  

Основними завданнями внутрішнього контролю запасів є: 

– встановлення законності, правильності і доцільності їх придбання, 

оприбутковування, зберігання і витрачання в процесі виробничої діяльності; 

– виявлення фактів їх нераціонального використання, розтрат, недостач і 

розкрадань; 

– виявлення зайвих і невикористовуваних на даному підприємстві вказаних 

запасів (неліквідів); 

– визначення втрат, зумовлених природними чинниками; 

– встановлення причин і посадових осіб, винних у допущених недостачах і 

недоцільному використанні товарно-матеріальних цінностей. 

Етапи внутрішньогосподарського внутрішнього контролю запасів 

складаються з: 

1) Визначення фактичного стану складського господарства на підприємстві; 

2) Порівняння фактичних даних про запаси з даними бухгалтерського обліку 

або плановими показниками; 

3) Оцінки виявлених відхилень та ступеня їх впливу на функціонування 

підприємства; 

4) Узагальнення результатів контролю та виявлення причин зафіксованих 

відхилень. 

Джерелами внутрішнього контролю запасів є: 

1) договори, укладені між постачальником і споживачем;  

2) первинні документи щодо обліку матеріальних цінностей;  

3) інвентаризаційні описи;  

4) книги складського обліку;  

5) облікові реєстри;  

6) Головна книга; 
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7) фінансова, оперативна та статистична звітність;  

8) наказ про облікову політику підприємства. 

Отже, для здійснення правильного оподаткування та організації обліку 

виробничих запасів необхідно своєчасно проводити їх внутрішній контроль. Для 

проведення якісного внутрішнього контролю необхідно спочатку визначити 

завдання, етапи та їх джерела. Це допоможе знизити витрати та підвищити 

ефективність діяльності підприємства.  
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ОБЛІК ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ УСТАНОВИ 

 

Розуміння складових державного бюджету та правильне відображення в 

обліку коштів загального та спеціального фондів є одним з ключових моментів 

для прийняття ефективних управлінських рішень як на місцевому рівні, так і на 

загальнодержавному.  

Вперше поняття спеціального фонду державного бюджету було застосовано 

в Законі України «Про Державний бюджет на 2000 рік». Цим законом було 

визначено, що всі позабюджетні кошти з 1 січня 2000 року відносяться до 

спеціального фонду, який включає доходи державного бюджету на конкретну 

мету та видатки державного бюджету, які провадяться за рахунок цих доходів [1]. 

https://volnovaha-ptu.org.ua/news/13-39-25-09-12-2020/
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Виходячи з цього, можна визначити, що спеціальний фонд державного 

бюджету – це кошти, які надходять на конкретні цілі та мають бути витрачені 

відповідно до їхнього цільового призначення за визначеними статтями витрат за 

рахунок цих надходжень. 

Основною нормативно-правовою базою стосовно отримання коштів 

спеціального фонду є Бюджетний кодекс України, закон України про Державний 

бюджет, НП(С)БО ДС 124 «Доходи». 

Складовими спеціального фонду, згідно з Бюджетним кодексом України є 

власні надходження бюджетної установи; доходи бюджету, які мають цільове 

спрямування; видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно 

визначених надходжень спеціального фонду бюджету; кредитування бюджету 

(повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та 

надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених 

надходжень спеціального фонду бюджету); фінансування спеціального фонду 

бюджету [2]. 

Власні надходження бюджетної установи поділяються на дві групи доходів: 

від обмінних операцій та від необмінних операцій. 

Згідно НП(С)БО ДС 124 «Доходи», доходами від обмінних операцій 

визнаються: бюджетні асигнування; доходи від надання послуг, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; доходи від продажу 

(доходи від операцій з капіталом, доходи від продажу нерухомого майна); доходи 

від відсотків, роялті та дивідендів та ін.  

Доходами від необмінних операцій визнаються: податкові надходження; 

неподаткові надходження (збори та платежі); трансферти та кошти, що отримують 

бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів; надходження до державних 

цільових фондів; зобов'язання, що не підлягають погашенню [3]. 

В результаті повного розкриття складових спеціального фонду державного 

бюджету, та із застосуванням типового Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі, не виникає труднощів визначити, на яких субрахунках 

обліковуються надходження коштів до спеціального фонду: 

- 7111/7121 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»; 

- 7211/7221 «Дохід від реалізації активів»; 

- 7231 «Доходи державного бюджету від продажу майна» 

- 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»; 

- 7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»; 

- 7331 «Фінансові доходи державного бюджету»; 

- 7411/7421/7431 «Інші доходи за обмінними операціями»; 
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- 7511 «Доходи за необмінними операціями»; 

- 7512 «Трансферти»;  

- 7531 «Податкові надходження» [4]. 

Отже, для точного відображення в обліку операцій з надходження коштів 

спеціального фонду, треба чітко розділяти походження коштів та їх призначення. 
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ВИДИ ТА ПОВЕДІНКА ВИТРАТ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Промислове підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи 

рішення щодо його розширення, повинно прорахувати та проаналізувати як 

майбутні витрати, так і результати цієї діяльності з метою оцінки ефективності 

роботи і впевненості в подальшій прибутковості виробництва. Таке порівняння 

зменшує ризик скоєння помилок при виборі економічної політики підприємства, 

прийнятті важливих управлінських рішень, визначенні оптимальних обсягів і 

структури випуску продукції та цін на саму продукцію.  
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Аналіз витрат повинен базуватись на інформаційному забезпеченні та 

обраній системі формування витрат на підприємстві. В Енциклопедії сучасної 

України під поняттям «витрати виробництва» розуміють витрати, пов'язані із 

придбанням або виробництвом товарів чи послуг [2]. Більш розгорнуте 

визначення поняття витрат дав у своїй Економічній енциклопедій С. Мочерний: 

«Витрати – це виражені у грошовій формі витрати різних видів економічних 

ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у 

процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів» [3]. Тобто, ми згодні з 

НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що витрати – це 

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу [4]. 

Для здійснення аналізу менеджеру потрібні не тільки дані про витрати, а і 

повна інформація про сам об’єкт витрат (продукцію, роботи, послуги або вид 

діяльності підприємства). Розрізняють три напрями класифікації витрат за 

принципом «різні витрати для різних цілей»: 1) для оцінки запасів та визначення 

фінансових результатів; 2) для прийняття управлінських рішень; 3) для контролю 

за виконанням рішень або поставлених завдань [1]. Тобто, витрати під впливом 

тих чи інших факторів діяльності поводять себе по різному, інакше кажучи, мають 

свою «поведінку». Під «поведінкою витрат» розуміють характер їх реагування на 

зміни у діяльності підприємства, а діяльність, яка впливає на витрати, називають 

фактором витрат. Кожному об’єкту витрат відповідають декілька факторів, які 

впливають на цей об’єкт, і притаманні конкретному підприємству з огляду на 

прийняті керівництвом управлінські рішення. Знання залежності рівня витрат від 

зміни окремих факторів виробництва дозволяє впливати на їх рівень, змінюючи 

відповідним чином ці фактори.  

Факторами витрат у виробництві, наприклад, можуть бути: обсяги 

виробництва; структура випуску продукції; оплата праці (години роботи) 

працівників; машино-години роботи машин та обладнання. 

Поведінка витрат визначається видом витрат. Розрізняють змінні, постійні, 

напівзмінні, напівпостійні витрати. 

Змінні витрати – змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності. 

Якщо відбувається зростанні обсягу виробництва на 10 %, то загальна сума таких 

витрат також зростає на 10%. До них можна віднести витрати: на оплату праці 

основних виробничих працівників (відрядна заробітна плата), на сировину та 

матеріали, на оплату енергії і палива на технологічні потреби тощо. 

Постійні витрати – не змінюються при зміні обсягу виробництва до певної 

межі. Наприклад, заробітна плата адміністративного персоналу, орендна плата, 
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амортизація, витрати на забезпечення господарських потреб підприємства, 

відсотки по кредиту тощо. 

У дійсності витрати, які по своїй суті є виключно постійними або змінними, 

зустрічаються доволі рідко, тому у більшості випадків економічні явища і 

пов’язані з ними витрати є умовно-змінними або умовно-постійними, інакше 

кажучи, містять в собі одночасно як змінні, так постійні витрати. Наприклад, 

кількість використаних послуг зв’язку – це постійна сума абонентної плати та 

змінна плата в залежності від тривалості часу розмов. 

Для прийняття управлінських рішень вирізняють релевантні (очікувані) та 

нерелевантні (безповоротні) витрати. 

Релевантні витрати можуть бути змінені внаслідок прийняття певного 

управлінського рішення. Вони повинні відповідати таким критеріям: бути 

пов’язаними із завданням підприємства і конкретними проєктами та сприяти 

зростанню прибутків підприємства; повинні змінюватися в залежності від 

можливого управлінського рішення; повинні відноситися до майбутніх витрат.  

Нерелевантні витрати не залежать від прийнятого (або можливо) прийнятого 

управлінського рішення. До них належать не лише минулі витрати, а й частина 

майбутніх витрат, які будуть незмінними при різних варіантах рішення. 

Отже, вивчення видів та поведінки витрат промислових підприємств дає 

змогу здійснити їх реальну оцінку, що дозволить встановити взаємозв’язок між 

ними та різними чинниками на підставі досліджень попередніх періодів. Це 

дозволить змоделювати витрати на майбутнє та врахувати вплив на них різних 

факторів для прийняття управлінських рішень. 
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МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ COSO У ПРИЙНЯТТІ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

За останнє десятиліття Україна пережила багато подій, які мали вплив на 

економіку країни та розвиток малого та середнього бізнесу. Починаючи з 2013 

року економічні процеси мали трансформаційні періоди, які змусили керівництво 

приймати управлінські рішення для збереження та розвитку підприємств малого 

та середнього бізнесу.  

Тому питання організації внутрішнього контролю з кожним роком стає все 

актуальнішими, оскільки він є інструментом підвищення ефективності бізнесу. 

За даними Асоціації сертифікованих фахівців із розслідування шахрайства 

(ACFE), слабкий внутрішній контроль є причиною майже половини всіх випадків 

шахрайства. 

Модель системи внутрішнього контролю COSO стала еталоном організації 

внутрішньо-корпоративної діяльності. 

Відповідно з COSO внутрішній контроль – це процес, який виконується 

вищим органом підприємства, його персоналом вищого рівня та іншими 

співробітниками, в достатній мірі забезпечує досягнення підприємством головної 

цілі. 

Початкова структура COSO була розроблена в 1992 році, а остання версія 

опублікована в 2013 році. Щоб зрозуміти структуру, потрібно розуміти, що вона 

охоплює. Відповідно до COSO, внутрішній контроль: 

- зосереджений на досягненні цілей в операціях, звітності та відповідності; 

- є безперервним процесом; 

- залежить від дій людей, а не лише від написаних політик та процедур;  

- забезпечує впевненість вищого керівництва у правильності наданих даних; 

- може бути адаптований до потреб усієї організації, а також кожного відділу, 

підрозділу чи процесу. 

Структура COSO ділить цілі внутрішнього контролю на три категорії: 

операції, звітність та відповідність (рис.1). 

Операційні цілі, такі як цілі продуктивності та захист активів організації від 

шахрайства, зосереджені на ефективності та результативності бізнес-операцій. 
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Рис. 1 – Цілі внутрішнього контролю 

Цілі звітності, включаючи як внутрішню, так і зовнішню фінансову 

звітність, а також не фінансову звітність, пов'язані з прозорістю, своєчасністю та 

надійністю звітності організації. 

Цілі відповідності – це цілі внутрішнього контролю, засновані на 

дотриманні законів і правил, яким повинна відповідати організація[1]. 

Модель COSO включає 8 компонентів. Вони зображені на рис. 2 у вигляді 

горизонтальних рядів та виділені різними кольорами та мають відношення до всіх 

цілей внутрішнього контролю. Саме ними мають займатися управлінці всіх рівнів. 
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Рис. 2 – Компоненти внутрішнього контролю 

Зміст компонентів процесу управління ризиками визначаються заходом 

управління, використаним керівництвом, тому ці компоненти є складовою 
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частиною процесу управління. Концепція внутрішнього контролю наведена у 

табл.1. 

Таблиця 1 – Концепція внутрішнього контролю 

 

Внутрішнє середовище 

 Філософія і стиль управління 

 Чесність та етичні цінності 

 Організаційна структура 

 Делегування повноважень 

 Розподіл відповідальності 

 Професійна компетентність 

Постановка цілей 

• Цілі визначаються до виявлення 

подій, які можуть вплинути на їх 

досягнення  

• Керівництво має організований 

процес вибору і формулювання цілей, 

цілі відповідають місії організації та 

рівню її ризик-апетиту 

Визначення потенційних подій 

 Події, що впливають на 

досягнення цілей організації, 

визначаються з урахуванням їх 

розподілу на ризики та можливості 

 Можливості враховуються в  

процесі формування стратегії та 

постановки цілей 

Оцінка ризиків 

• Ризики аналізуються з урахуванням 

ймовірності їх виникнення та ступеню 

впливу з метою визначення дій з 

управління ними 

• Ризики оцінюються з точки зору 

притаманного та остаточного ризиків 

Реагування на ризики 

• Вибір методів реагування 

• Розроблені заходи дозволяють 

привести виявлений ризик у 

відповідність з допустимим рівнем 

ризик-апетиту 

Заходи контролю 

 (контрольні процедури) 

• Політики і процедури розроблені та 

встановлені таким чином, щоб 

забезпечувати «розумну» гарантію того, 

що реагування на ризик, що виникає, 

здійснюється ефективно і своєчасно 

Інформація і комунікації 

• Необхідна інформація визначається, 

фіксується і передається у такій формі та 

у такі терміни, які дозволяють 

працівникам виконувати їх 

функціональні обов'язки 

Моніторинг 

• Весь процес управління ризиками 

організації відстежується та за 

необхідності коригується 

 

Отже, використання моделі COSO у створені та оцінці системи 

внутрішнього контролю підприємства задовольніть якісні та кількісні потреби у 

інформації для подальшого прийняття ефективних рішень менеджментом 

підприємства. Розглянуті цілі та компоненти моделі COSO цілком відповідають 

потребам керівництва.  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «НОВА ПОШТА» 

 

На сьогоднішній день актуальним для усіх підприємств є проведення 

фінансового аналізу. Аналіз фінансового стану складається з аналізу ліквідності, 

платоспроможності, ділової активності та рентабельності. Він допоможе 

зрозуміти, на якому етапі знаходиться підприємство та визначити кроки для 

подальшого розвитку зростання та максимізації прибутку. 

Аналіз ліквідності ТОВ «Нова пошта» за 2020 рік наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Аналіз ліквідності ТОВ «Нова пошта» за 2020 рік  

Показник Норматив 
На початок 

2020 року 

На кінець 

2020 року 

Коефіцієнт покриття >1 0,80 0,78 

Коефіцієнт швидкої ліквідності >0,6 0,77 0,72 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності >=0,25 0,32 0,26 

Чистий оборотний капітал, тис грн > 0 -553713 -771202 

 

http://www.irmi.com/articles/expert-commentary/why-the-coso-frameworks-need-improvement
http://www.irmi.com/articles/expert-commentary/why-the-coso-frameworks-need-improvement
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/index.nsf/b3ee4ef4a4e9ca24c2257c210037e49a/aa6dcb289a036c48c225801e004e635f/$FILE/COSO%20presentation_v6.pdf
http://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/index.nsf/b3ee4ef4a4e9ca24c2257c210037e49a/aa6dcb289a036c48c225801e004e635f/$FILE/COSO%20presentation_v6.pdf
https://securities.usmdi.org/?p=22&n=46&s=435
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Основні показники ліквідності застосовуються для оцінки можливостей 

підприємства виконати свої короткострокові зобов’язання. Їх розрахунок для ТОВ 

«Нова Пошта» за 2020 рік засвідчує, що: 

1) коефіцієнт покриття має значення 0,80 та 0,78, що свідчить про те, що 

його значення нижче від нормативу та впродовж року має майже незмінну 

тенденцію; 

2) коефіцієнт швидкої ліквідності трохи перевищує норматив (0,77 та 0,72) 

та показує, що підприємство може погасити термінові витрати у разі несподіваних 

ситуацій; 

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності впродовж досліджуваного періоду був 

більшим за нормативне значення, що свідчить про доволі високий рівень 

використання фінансових ресурсів, але під кінець року показник став менший і 

перевищує норматив тільки на 0,01, що свідчить про менш раціональне 

використання грошових коштів на кінець року; 

4) чистий оборотний капітал підприємства має від'ємне значення на 

початку року, а під кінець року його дефіцит стає ще більшим, що говорить про 

нездатність підприємства вчасно погасити свої короткострокові зобов'язання. 

Отже, проведений аналіз показників ліквідності засвідчив, що ТОВ «Нова 

Пошта» за 2020 рік не є повністю ліквідним підприємством. Йому треба 

підвищити майже всі показники, а саме: коефіцієнт покриття, коефіцієнт 

абсолютної ліквідності та чистий оборотний капітал. Для цього треба зробити 

перерозподіл коштів та відвести час на консалтинг для компанії, щоб визначити, 

де фінансовими ресурсами розпоряджаються не досить вдало. 

Аналіз платоспроможності ТОВ «Нова пошта» за 2020 рік наведено у табл. 

2. 

Таблиця 2 – Аналіз платоспроможності ТОВ «Нова пошта» за 2020 рік 

Показник 
Норма-

тив 

На початок 

2020 року 

На кінець 

2020 року 

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) >=0,5 0,25 0,3 

Коефіцієнт фінансування < 1 3,06 2,34 

Коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними засобами 
>=0,1 -0,2 -0,22 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0,2 -0,44 -0,35 

 

Проведений аналіз коефіцієнтів платоспроможності ТОВ «Нова Пошта» за 

2020 рік свідчить, що: 

1) коефіцієнт платоспроможності вдвічі менший від нормативу, але під 

кінець року показник підвищився на 20%, що свідчить про більш ефективне 

розподілення ресурсів під кінець року; 
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2) коефіцієнт фінансування є нижчим від норми. Це означає, що 

підприємство активно використовує позикові фінансові ресурси. Більше 

використання власних коштів та менше позикових було відмічене у кінці 2020 

року, оскільки підвищився обсяг власних коштів, що свідчить про зворотню 

ситуацію на підприємстві, ніж була на початку року; 

3) коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами не відповідає 

нормативу та має майже сталу тенденцію, що говорить про неефективне 

використання власних коштів та розпорядження, в основному, позиковими 

коштами на підприємстві; 

4) коефіцієнт маневреності власного капіталу не відповідає нормативу, 

тобто підприємство активно використовує позикові кошти, але наприкінці року 

показник підвищився.  

Отже, аналіз платоспроможність показав, що ТОВ «Нова Пошта» за 2020 рік 

використовує позикові кошти та має недостатність власного оборотного капіталу. 

Для підвищення платоспроможності можна залучити компанію до нових проєктів, 

які б підвищили не тільки коефіцієнт платоспроможності підприємства, а й 

збільшило б її коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

Аналіз ділової активності ТОВ «Нова пошта» за 2020 рік наведено у табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Аналіз ділової активності ТОВ «Нова пошта» за 2020 рік 

Показник 
На початок 

2020 року 

На кінець 

2020 року 

Коефіцієнт оборотності активів 2,7 2,16 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
10,65 7,04 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 12,45 6,69 

Строк погашення кредиторської заборгованості, дн 0,09 0,14 

Строк погашення дебіторської заборгованості, дн 0,08 0,15 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 118,4 94,24 

Фондовіддача 4,08 3,25 

Коефіцієнт віддачі власного капіталу 9,78 21,13 

 

На підставі проведеного аналізу ділової активності ТОВ «Нова Пошта» за 

2020 рік можна зробити такі висновки: 

1) коефіцієнт оборотності активів знизився на 20% порівняно з початком 

року, що говорить про менш ефективне розпорядження оборотними активами;  

2) коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшився з 10,65 

на початку року до 7,04 у кінці року. Це говорить про те, що компанія почала 

гасити свої зобов’язання перед кредиторами; 
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3) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшився майже в 

два рази, що свідчить про ефективність управління дебіторською заборгованістю 

та каже про те, що дебітори погасили половину своїх зобов’язань перед 

підприємством; 

4) коефіцієнт оборотності матеріальних запасів вказує на ефективність 

управління запасами на підприємстві і говорить про менш доцільне їх 

використання наприкінці року, оскільки показник зменшився на 20,4%, тобто 

оборотність матеріальних запасів зменшилась; 

5) фондовіддача зменшилась на 0,83 вп, але цей показник не є критичним; 

6) коефіцієнт віддачі власного капіталу підвищився на 116%, що вказує на 

ефективну діяльність частини власних фінансових ресурсів та говорить про 

правильне вкладення власних коштів до інших джерел доходів та високу 

швидкість обороту власного капіталу. 

Отже, проведений аналіз ділової активності ТОВ «Нова Пошта» за 2020 рік 

показав, що ділова активність на підприємстві добре налагоджена, оскільки всі 

показники покращилися та вказали на те, що компанія мала динамічний розвиток і 

реалізовувала власні цілі у різних напрямках діяльності. 

Аналіз рентабельності ТОВ «Нова Пошта» за 2020 рік наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 – Аналіз рентабельності ТОВ «Нова Пошта» за 2020 рік 

Показник 
Норма-

тив 

На початок 

2020 року 

На кінець 

2020 року 

Коефіцієнт рентабельності активів  0,16 0,13 

Коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу 
> 20% 0,57 0,45 

Коефіцієнт рентабельності реалізації > 30% 0,1 0,08 

 

Розраховані значення показників таблиці 4 свідчать:  

1) коефіцієнт рентабельності активів вказує на менш ефективне 

використання активів, ніж це було на початку року, оскільки показник зменшився 

з 0,16 до 0,13, що говорить про те, що компанія отримала на 0,03 копійки чистого 

прибутку на кожну гривню використаних активів менше, ніж могла на початку 

року; 

2) коефіцієнт рентабельності власного капіталу свідчить про втрату 

підприємством 0,12 копійок чистого прибутку на кожну залучену гривню власних 

коштів під кінець року порівняно з його початком; 

3) коефіцієнт рентабельності реалізації показує, що підприємство на початку 

року отримувало 0,1 копійок чистого прибутку на кожну витрачену гривню у 

господарську діяльність, а під кінець року 0,08 копійок.  
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Отже, проведений аналіз рентабельності ТОВ «Нова Пошта» за 2020 рік 

показав, що підприємство понизило свій рівень рентабельності порівняно з 

початком року. 

Отже, проаналізувавши дані ТОВ «Нова Пошта» за 2020 рік, ми встановили, 

що підприємство рентабельне. На підставі проведеного аналізу можливо 

спрогнозувати план на наступний рік для того, щоб підвищити показники 

фінансового стану. Це можливо зробити за допомогою розробленої стратегію з 

метою максимізації прибутку.  

 

Література 

1. Меліхова Т. О. Аналіз наявних методик оцінки рівня економічної 

безпеки підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового 

стану. Інноваційна економіка : наук.-вироб. журнал. 2018. № 1–2 (73). С. 223–227. 

2. Меліхова Т. О. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства як 

основний складник економічної безпеки: узагальнення наявних методичних 

підходів та критичний аналіз. Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. 

пр. 2018. № 1 (63). С. 87–91. 

3. Меліхова Т. О. Економічна безпека промислових підприємств: аналіз 

фінансового стану, ймовірності банкрутства, чистого економічного ефекту від 

залучення інвестицій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності : зб. наук. пр. Маріуполь, 2018. Вип. 35. С. 215–222. 
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Люсін В.С., студент 2 курсу магістратури спеціальності 071 «Облік та 

оподаткування» Інженерного навчально-наукового інституту  

ім. Ю.М. Потебні ЗНУ м. Запоріжжя 

 

ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ДОХОДІВ ВІД 

РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

В воєнний час особливо важливо забезпечити подальшу роботу та 

отримання промисловим підприємством доходи від реалізації готової продукції.  

Готова продукція, виготовлена на підприємстві, є складовою запасів. 

Відповідно до Інструкції № 291 до готової продукції належить продукція, обробка 

якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно 

з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1037.666.0
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Одночасно із цільовим (основним) продуктом у єдиному технологічному 

процесі може бути одержано супутню продукцію. Ця продукція за якістю 

відповідає встановленим стандартам або технічним умовам, приймається відділом 

технічного контролю і призначається для подальшої переробки або відпуску 

стороннім підприємствам (п. 428 Методрекомендацій № 373). 

Надходження готової продукції власного виробництва за фактичною 

виробничою собівартістю або за нормативною вартістю відображається за Дт 

рахунку 26 «Готова продукція» у кореспонденції з Кт рахунку 23 «Виробництво». 

Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки 

вибуття запасів. 

Основними задачами бухгалтерського обліку готової продукції і її реалізації 

є:  

– своєчасне оформлення відповідними документами готової продукції, 

випущеної з виробництва;  

– забезпечення контролю за її схоронністю на складах підприємства;  

– своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації продукції і 

розрахунків з покупцями;  

– забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації 

продукції. 

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації призначено рахунок 

70 «Доходи від реалізації». Дохід від реалізації готової продукції відображається 

на субрахунку 701. 

За кредитом відображається збільшення доходу, тобто сума фактичної 

реалізації згідно з відвантажувальними документами із сумою непрямих податків, 

зборів (обов’язкових платежів), включених до ціни продажу. 

За дебетом відображається нарахування непрямих податків (ПДВ i 

акцизного податку) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові 

результати» субрахунок 791 «Фінансовий результат від основної діяльності». 

Облік доходів від реалізації продукції наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Облік доходів від реалізації продукції 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків Сума, грн 

Дебет Кредит 

1 Відображено доходи від реалізації продукції 361 701 1 300 000 

2 Нараховано акцизний податок 701 6412 100 000 

3 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ  701 6411 200 000 

4 Списано собівартість реалізованої продукції 901 261 800 000 

Джерело: згруповано авторами 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4090
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4090
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4097
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4630
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4630
https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4186?ed=1999_11_30&an=4639


182 

 

Основними завданнями внутрішнього аудиту реалізації продукції є 

встановлення правильності:  

– відображення в обліку фактичної виручки від реалізації продукції;  

– відображення в обліку фактичних витрат на виробництво та реалізацію 

продукції;  

– визначення сум податкового доходу від реалізації готової продукції та 

підтвердження сум податкових витрат, для достовірної суми визнання бази 

оподаткування податком на прибуток та ПДВ 

Загальними принципами внутрішнього аудиту реалізації продукції є:  

– зниження ризику реалізації неякісної продукції;  

– зменшення каналів нелегального просування продукції;  

– обґрунтованість запланованих обсягів реалізації продукції;  

– виконання об'єму замовлень (договірних обов'язків) на продукцію;  

– дотримання якості реалізованої готової продукції;  

– своєчасність постачання продукції; 

– контроль за своєчасною оплатою за реалізовану продукцію. 

Отже, від правильності нарахування податків та ведення обліку доходів від 

реалізації готової продукції залежить достовірність фінансової звітності, що 

можна попередити своєчасністю проведення внутрішнього аудиту. Це підвисить 

рентабельність діяльності підприємства та допоможе надати ефективні 

управлінські рішення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

Нарахування заробітної плати є найважливішим аспектом в діяльності 

підприємства. Адже саме нарахування заробітної плати найчастіше перевіряється 

різними контролюючими органами починаючи з фіскальної служби закінчуючи 

прокуратурою України. Правильність нарахування, дотримання всіх норм 

законодавства України є головним предметом доцільності удосконалення обліку 

та внутрішнього контролю нарахування заробітної плати. 

Заробітна плата (оплата праці) у розумінні Закону України «Про оплату 

праці», – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу [1].  

На державному підприємстві «ДКВС України (№ 99)» особлива специфіка 

оплати праці. Так на підприємстві є три категорії персоналу які працюють на 

підприємстві: 

1. особи, які не мають спеціального звання (вільний найм) – заробітна плата 

має погодинний характер, тобто обліковується за нормою робочого часу згідно 

законодавства України, має таку складову: основний оклад, підвищення основного 

окладу (для тих робітників, які працюють з засудженими, наприклад юрист, 

комірник тощо), надбавка за високі досягнення в праці, доплата за роботу з 

таємними документами, щомісячна премія; 

2. особи рядового та начальницького складу внутрішньої служби 

України, які отримують грошове забезпечення. Грошове забезпечення складається 

з таких основних виплат: оклад, оклад за спеціальне звання (від рядового до 

полковника), оклад за вислугу років (в відсотковому співвідношенні), надбавка за 
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особливості проходження служби, надбавка за роботу в особливому режимі 

(СУРО), щомісячна премія, яка також має свої особливості, тощо; 

3. заробітна плата засуджених – пряма відрядна, обчислюється згідно 

виробітку продукції, затвердженою калькуляцією тощо; 

4. грошова винагорода за договорами цивільно-правового характеру. 

Вищезазначене свідчить про необхідність застосування на підприємстві 

декількох видів нарахування заробітної плати. Саме для цього нами пропонується 

відкриття наступних субрахунків: 

 6611 – заробітна плата, осіб які не мають спеціальних звань;  

 6612 – грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу 

внутрішньої служби України; 

 6613 – заробітна плата засуджених (відрядна); 

 6614 – грошова винагорода за договорами цивільно правового 

характеру. 

З метою контролю за нарахуванням заробітної плати та полегшення роботи 

бухгалтерії нами пропонується розробити та впровадити в діяльність підприємства 

наступні документи: 

- «Розрахунково-платіжна відомість, осіб які не мають спеціальних звань»; 

- «Відомість про нарахування грошового забезпечення особам рядового і 

начальницького складу внутрішньої служби України»; 

- «Розрахунково-платіжна відомість, осіб, які відбувають покарання». 

Крім того, враховуючи те, що на підприємстві використовується праця, яка 

здійснюється на добровільній основі на підставі договору цивільно-правового 

характеру, що укладається між працівником та підприємством, де працівник 

здійснює виконання робіт чи надання послуг, пропонуємо розробити типовий 

договір на підприємстві, згідно чинного законодавства України. 

Отже, вищезазначені пропозиції мають полегшити та вдосконалити облік і 

контроль нарахування заробітної плати на підприємстві. Використання наших 

пропозицій дасть змогу уникнути штрафів від контролюючих органів та навіть 

судових розглядів між працівником та підприємством.  
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ОБЛІК І АУДИТ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

 

Воєнний час вплинув на стан та рух основних засобів на підприємстві. Деякі 

необоротні активи опинились на окупованій території, а деякі основні засоби 

частково або повністю зруйновані. У зв’язку з цим треба провести оцінку 

критеріїв визнання основних засобів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Оцінка критеріїв визнання основних засобів 

Номер 

рахунка 
Назва, об’єкти 

Наявність 

контролю 

Отримання 

економічних 

вигід 

Висновки щодо відображення у 

звітності 

103 

Будівля 

(виробництво, 

офісні 

приміщення) 

+ + 

Може використовуватися за 

призначенням, знаходиться під 

контролем підприємства. 

Відображати за обліковими 

показниками, без змін 

103 
Складські 

приміщення 
- - 

Заходиться на окупованій 

території. Стан невідомий. 

Питання використання чи 

ліквідації після отримання 

доступу 

104 обладнання + - 

Частково зруйновано, під 

контролем підприємства Оцінка 

перспектив щодо відновлення 

/ліквідації 

З метою фіксації факту руйнування майна для подальшого отримання 

компенсації, відшкодування завданої шкоди та збитків необхідно: 

1. зберігати документи про право власності на майно (угоди про купівлю-

продаж нерухомості, договір дарування, свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, тощо), квитанції на 

рухоме майно (техніку, речі та інше, що знаходилось в будинку); 
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2. подати заяву про вчинення кримінального правопорушення до 

правоохоронних органів із залученням доказів руйнування майна, отримати 

дані щодо реєстрації заяви про кримінальне правопорушення або витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань); 

3. подати заяву до органу місцевого самоврядування з метою проведення 

обстеження пошкодженого або зруйнованого об'єкта нерухомості; 

4. додатково подати заяву на сайті: https://warcrimes.gov.ua/#anketa. 

Доказами факту пошкодження чи знищення вашої нерухомості та майна, що 

перебувало в ній, а також характер пошкодження чи знищення майна можуть 

бути: 

1. Акти про пожежу, руйнування майна, акт обстеження житла; 

2. Фотографії (відео) нерухомості до і після оскаржуваних подій;  

3. Фотографії (відео) інтер’єру нерухомості (майна, що знаходилося в ній) до 

і після подій; 

4. Детальна фото- та/або відеофіксація окремих предметів інтер’єру чи того, 

що від них залишилось; 

5. Інформація зі ЗМІ; 

6. Детальні свідчення сусідів, родичів, друзів, де описати обставини 

пошкодження житла, характер пошкоджень, майно, яке знаходилось в 

нерухомості. 

Фактичним етапом проведення аудиту є інвентаризація. Інвентаризація 

проводиться для забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, а також, щоб виявити наявність та ступінь пошкодження основних 

засобів. 

Отже, для обліку і аудиту стану та руху основних засобів у воєнний час 

треба: по-перше, провести оцінку критеріїв визнання основних засобів; по-друге, 

чітко розуміти необхідні дії, які потрібно здійснити для фіксації факту руйнування 

майна для подальшого отримання компенсації, відшкодування завданої шкоди та 

збитків; по-третє, знати, що є доказами факту пошкодження чи знищення вашої 

нерухомості та майна; по-четверте, провести інвентаризацію основних засобів з 

метою виявлення ступеню пошкодження основних засобів.  
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ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ 

ОСОБАМИ 

 

Сьогодні розрахунки з підзвітними особами можуть бути на відрядження, а 

також на господарські потреби. Кожного року збільшується сума розміру добових 

пропорційне збільшенню мінімальної заробітної плати, але потрібно брати до 

уваги суми, які встановлені у наказі про облікову політику. 

Відшкодовуються наступні витрати на відрядження: добові, витрати на 

проїзд, витрати на проживання в готелі та інші.  

Неоподаткований розмір добових вказаний становить: 

– для відряджень по Україні – не більш як 0,1 розміру мінімальної 

зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в 

розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (у 2022 році – 650 

грн); 

– для відряджень за кордон – не вище 80 євро за кожен календарний день 

відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в 

розрахунку за кожен такий день. 

https://storage.7eminar.ua/content/record/2522/prezentatsiia
https://storage.7eminar.ua/content/record/2522/prezentatsiia


188 

 

Облік розрахунків з підзвітними особами на відрядження наведено у таблиці 

1. 

 

Таблиця 1 – Облік розрахунків з підзвітними особами на відрядження 

№ Зміст операції 
Первинні 

документи 
Дебет Кредит Сума, грн 

1 Видано кошти з каси під 
звіт на відрядження 

Видатковий 
касовий ордер 

372 301 5 000 

2 Затверджено звіт про 
використання підзвітних 
коштів директору 
підприємства 

Звіт про 
використання 

підзвітних коштів 

92 372 3 000 

3 Відображено податковий 
кредит з ПДВ 

Податкова 
накладна 

641 372 600 

4 Повернута у касу сума 
невитрачених коштів 

Прибутковий 
касовий ордер 

301 372 1 400 

Джерело: згруповано авторами 
 

Облік розрахунків з підзвітними особами на господарські потреби наведено 

у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Облік розрахунків з підзвітними особами на господарські 

потреби 

№ Зміст операції 
Первинні 

документи 
Дебет Кредит Сума, грн 

1 Затверджено звіт про 
використання підзвітних 
коштів та оприбутковані 
матеріали 

Звіт про 
використання 

підзвітних 
коштів, накладна 

201 372 2 000 

2 Відображено податковий 
кредит з ПДВ 

Податкова 
накладна 

641 372 400 

3 Видано кошти з каси на 
відшкодування під звітної 
особі  

Видатковий 
касовий ордер 

372 301 2 400 

Джерело: згруповано авторами  
 

Метою здійснення контролю розрахунків з підзвітними особами є 
забезпечення достовірності, законності та правильності відображення в обліку та 
звітності виданих грошових коштів під звіт та їх цільового використання.  

Завданням контролю розрахунків з підзвітними особами є оцінка рівня 
законності та доцільності видачі грошових коштів під звіт, на відрядження або 
господарські потреби; перевірка правильності оформлення первинних документів 
та відповідність термінів відрядження; перевірка правильності отримання та 
використання підзвітних сум; перевірка своєчасності повернення невитрачених 
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коштів, а також перевірка правильності відображення інформації у реєстрах 
бухгалтерського обліку та фінансовій звітності. 

Отже, щоб забезпечити правильність ведення обліку необхідно періодично 
проводити внутрішній контроль розрахунків з підзвітними особами. Окремо слід 
приділити увагу обліку відряджень та обліку господарських потреб. Це допоможе 
попередити помилки в обліку та знизити витрати підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВІДПУСКНИХ НА ПІДПРИЄМСТВІ У 

ВОЄННИЙ ЧАС 

 
Воєнний час додав свої корективи в законодавство про працю, яке 

стосується обліку заробітної плати, особливо внесені зміни торкнулись відпустки. 
Розуміємо, що зараз відпочивати не на часі, потрібно працювати згідно зі змінами 
у законодавстві та правильно відображати їх в обліку. 

Під час дії воєнного стану, який регулює Закон України «Про правовий 
режим воєнного стану» [1], внесені зміни в організацію трудових відносин, що 
встановлені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах 
воєнного стану» [2]. Протягом дії воєнного стану роботодавець надає відпуску 
робітнику тільки на 24 календарні дні, різниця днів відпустки не втрачається, а 
має бути надана після закінчення дії воєнного стану. В даний час надання 
відпустки більшої тривалості є правом роботодавця, а не його обов'язком та 
здійснюється за власні кошти. 

Роботодавець має право відмовити у щорічній або іншій відпустці, якщо 
працівник працює на об'єкті критичної інфраструктури і заміни йому немає, 
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виняток становлять відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

На прохання працівника, роботодавець може надавати йому відпустку без 
збереження заробітної плати без обмеження строку протягом періоду дії воєнного 
стану. Самовільно роботодавець не може відправляти працівника у відпустку без 
збереження заробітної плати. 

Роботодавець може призупинити трудовий договір із працівником або 
запропонувати йому простій, якщо підприємство не має змоги функціонувати під 
час воєнного стану. 

Протягом воєнного стану у державні свята вихідні дні працівникам не 
надають, а це для них звичайний робочий день. 

Оприлюднено проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до пункту 7 
Порядку обчислення заробітної плати» [4] до Порядку 100 [3]. 

Під час оплати часу відпусток і компенсації за невикористані відпустки, 
право на які набуто більше ніж за два попередні робочі роки, що передують 
поточному робочому року, пропонують застосовувати наступні понижувальні 
коефіцієнти: 

-  за робочий рік, що передує двом останнім робочим рокам (3-й робочий 
рік) – 0,9; 

-  за робочий рік, що передує трьом останнім робочим рокам (4-й робочий 
рік) – 0,8; 

-  за робочий рік, що передує чотирьом останнім робочим рокам (5-й 
робочий рік) – 0,7; 

-  за робочі роки, що передують п'яти останнім робочим рокам (6-й та 
наступні робочі роки) – 0,6. 

Ці нові обмеження для розрахунку суми відпускних або їх 
компенсації передбачені з метою економії бюджетних коштів, але 
вони стосуються лише окремих категорій працівників.  

Облік відпускних наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Облік відпускних  

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит 

Нарахування відпускних працівнику 

1 Нарахування відпускних 471 661 

2 Нараховано єдиний соціальний внесок на суми 
відпускних, 22% 

471 651 

3 Утримано ПДФО з cуми відпускних 661 641 

4 Утримано військовий збір із cуми відпускних 661 642 

Виплата відпускних працівнику 

1 Виплачені працівнику відпускні  661 311 

2 Перерахування ПДФО в бюджет 641 311 

3 Сплата єдиного соціального внеску 651 311 

4 Сплата військового збору 642 311 

Джерело: згруповано автором 

https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/otpuska/1891-narakhuvannya-vidpusknikh.html
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/586-dinij-soczalnij-vnesok-2013.html
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/595-pdfo-pributkovij-podatok-2013.html
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/2445-vijskovij-zbir.html
https://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/1195-splata-esv.html
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Таким чином, особливості обліку відпускних на підприємстві у воєнний час 

полягає в тому, що роботодавець має право надати працівникам в період дії 

воєнного стану основні оплачувані щорічні відпустки тривалістю не більше ніж 24 

календарні дні. Протягом воєнного стану у державні свята вихідні дні працівникам 

не надають, а це для них звичайний робочий день.  

 

Література 

1. Закон України «Про правовий режим воєнного стану». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення 25.10.2022) 

2. Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення 

25.10.2022) 

3. Порядок обчислення середньої заробітної плати № 100. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF#Text (дата звернення 

25.10.2022) 

4. Постанова КМУ «Про внесення змін до пункту 7 Порядку обчислення 

заробітної плати» Порядку 100. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-

zmin-do-poryadku-obchislennya-serednoyi-zarobitnoyi-plati-486-260422 (дата 

звернення 25.10.2022) 

 

 

УДК: 657.422.6:658.272 

Подмешальська Ю.В., к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу, 

оподаткування та аудиту Інженерного навчально-наукового  

інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 
 

Стрижко О.С., магістрант спеціальності 071 

 «Облік і оподаткування», Інженерного навчально-наукового 

інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя 

  
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  
  

На сучасному етапі більшість підприємств не в змозі абсолютно самостійно 

забезпечити умови для ефективного виробництва всіх видів товарів та послуг. 

Однією з причин такої ситуації є відсутність оборотних коштів, необхідних для 

придбання сировини, та недостатня забезпеченість власною сировиною за 

наявності потужного виробничого комплексу. Саме тому однією з форм 

ефективної підприємницької діяльності все частіше стає використання операцій з 

давальницькою сировиною. Застосування давальницьких схем сприяє зниженню 

рівня витрат на виробництво продукції, розширенню економічних зв’язків, а 

також перетворення низько ліквідної сировини в більш ліквідну готову продукцію.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п#Text
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Операції з давальницькою сировиною – це один із перевірених способів 

взаємовигідної співпраці між підприємствами-партнерами. У процесі їх 

здійснення замовники заощаджують значну частину своїх оборотних коштів, а 

переробники – забезпечують себе обсягом робіт [1].  

Давальницьку сировину обліковують у замовника на балансовому 

синтетичному рахунку 20 «Виробничі запаси». Вартість давальницької сировини, 

переданої для переробки, замовник відображає за дебетом субрахунку 206 

«Матеріали, передані в переробку» та за кредитом субрахунку 201 «Сировина й 

матеріали». Облік витрат на виробництво продукції, отриманої від виконавця, 

замовник веде на рахунку 23 «Виробництво» з подальшим їх списанням на 

рахунок 26 «Готова продукція». З метою удосконалення обліку давальницької 

сировини у замовника доцільно витрати, пов’язані з переробкою давальницької 

сировини, відображати на субрахунку: 232 «Переробка давальницької сировини», 

на якому записують фактичну вартість продукції із давальницької сировини з 

використанням ресурсів виробництва як замовника, так і виконавця [2]. Оскільки 

продукція, виготовлена з давальницької сировини, не є продукцією власного 

виробництва, доцільним буде для рахунку 26 «Готова продукція» відкрити 

субрахунок 262 «Готова продукція, виготовлена із давальницької сировини». У 

виконавця давальницька сировина і виготовлена з неї продукція відображається на 

позабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки». Щодо 

обліку витрат, які несе виконавець на переробку чи доробку давальницької 

сировини, то вони узагальнюються на рахунку обліку витрат на виробництво. 

Передача замовнику виготовленої з давальницької сировини продукції 

оформляється актом про виконані роботи та накладною. Крім того, виробник 

подає замовнику звіт про використання давальницької сировини, який містить 

дані про кількість: відходів, одержаної, використаної і невикористаної сировини, 

виробленої з цієї сировини продукції [3]. 

При оприбуткуванні на одержану давальницьку сировину оформляють 

прибутковий ордер. Якщо виконавець здійснює не лише переробку давальницької 

сировини, але й виробництво і реалізацію продукції з власної сировини, то він 

обов’язково повинен організувати відокремлений облік. На сьогодні немає 

затвердженої форми надходженням сировини, тому необхідно здійснювати 

помітку на таких первинних документах «На давальницьких умовах», що 

підвищить аналітичність обліку таких операцій. Нами запропоновано розробити 

документ «Акт убутку ваги олійного насіння», який буде містити інформацію про 

зменшення ваги олійного насіння внаслідок вмісту в ній вологи та сміття у розрізі 

по контрагентам з накопиченням. Цей документ, на нашу думку, буде корисним 

для здійснення контролю на олійножирових підприємствах, на яких поки що не 

повною мірою задовольняються потреби управління в інформації для прийняття 

управлінських рішень.  
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В ході дослідження нами встановлено, що відсутні нормативні документи з 

організації внутрішнього контролю, зокрема галузеві Методичні рекомендації та 

Положення, що регулюють процес контролю на підприємствах. Внаслідок цього 

не створена система внутрішньогосподарського контролю операцій з 

давальницькою сировиною. Для вирішення цього питання необхідна розробка 

пакету документів, основною функцією яких, на нашу думку, буде відображення 

операцій з давальницькою сировиною, що дозволить підвищити точність 

облікових даних, а також можливість реалізації контрольних дій.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 
На сьогоднішній день неможливо уявити собі роботу будь-якого 

підприємства без руху грошових коштів, будь вони готівкові, чи безготівкові, а 
отже неможлива робота без руху грошових коштів, котрі регулюються за рахунок 
касових операцій. Світ змінюється, а отже всі сфери діяльності повинні 
удосконалюватися для покращення та полегшення роботи спеціалістів. Тому 
вважаємо актуальним питання удосконалення обліку касових операцій для 
підвищення ефективності роботи співробітників та підприємства в цілому. 

Значний внесок в теоретичні та практичні аспекти обліку касових операцій 
був внесений наступними видатними вченими: Бланк І.О., Бутинець Ф.Ф., 
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Кужельний М.В., Терентьєва О.К., Фостера Дж., Ясищена В.В. та інші. Не 
зважаючи на це на сьогоднішній день через постійні зміни в законодавстві та 
сучасні тенденції в інформаційному розвитку вважаємо доцільним перегляд та 
доопрацювання основних елементів обліку касових операцій. 

Касові операції – це операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею 
грошових коштів касами банків, підприємств тощо. Варто зазначити, що різні 
автори по різному трактують значення грошових коштів. Згідно з пунктом 3 
розділу 1Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» грошові кошти (гроші) - готівка, кошти 
на рахунках у банках та депозити до запитання [2]. А згідно пункту 3 розділу 1 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 
готівкова виручка (готівка) – сума фактично одержаної готівки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не 
пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна [3]. 
Отже, грошові кошти – це найліквідніші активи підприємства, які формуються із 
коштів на рахунках (на поточному та по іншим рахункам), з готівки в касі, 
електронних грошей, що емітуються у відкритій системі, яка циркулює, депозитів 
до запитання та коштів у дорозі. 

Бухгалтерський облік та ведення документування на підприємстві 
відбувається на основі нормативно-правових документів, що дає можливість вести 
облік за єдиним принципом. Облік касових операцій на підприємстві 
регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній 
валюті в Україні, затвердженим Постановою Правління Національного Банку 
України №148 від 29 грудня 2017 року [1]. Дане Положення визначає порядок 
ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами 
(крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-
правової форми та форми власності, органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, 
реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними 
особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами [3]. 

Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими 
відомостями, розрахунковими документами, електронними розрахунковими 
документами, документами за операціями із застосуванням платіжних 
інструментів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством 
України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, 
отримання (повернення) готівки. 

Епоху сьогодення можна назвати інформаційною, або електронною епохою. 
Розкривається більше можливостей для спрощення усіх операцій та процедур.  

Одним із основних напрямів удосконалення обліку касових операцій 
вважаємо перехід на електронне оформлення документів (таких як прибуткові та 
видаткові касові ордери, касова книга та інші), а також впровадження електронних 
підписів, що допоможе підприємству не тільки при складанні звітності, але і в 
здійсненні внутрішнього обліку. Електронні касові документи повинні бути 
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оформлені відповідно до вимог законодавства України у сфері електронного 
документообігу. Відповідно до п. 3 ст. 1 Положення № 148 касовий ордер – 
первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що 
застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Типові 
форми прибуткового касового ордера № КО-1 (додаток 2) та видаткового касового 
ордера № КО-2 (додаток 3) затверджені Положенням №148 [4, с.198-207]. 

Удосконалення програмного забезпечення дає можливість заповнення 
електронного варіанту типових форм прибуткових та видаткових касових ордерів 
з внесенням у базу даних усіх можливих варіантів підстав для оприбуткування, 
додатків, кодів аналітичного рахунку та цільового призначення, а також прізвищ 
осіб, які можуть бути задіяні при оформленні документів, ведення касової книги, в 
також журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. 

Запропонована нами програма, направлена на покращення ефективності 
обліку (легка систематизація внесених даних, можливість підготовки будь-якої 
виборки, зменшення ризику допущення помилок при оформленні документу, 
швидкість оформлення та підписання, автоматичне перенесення інформації з 
одного документу в інший, легкий контроль ліміту каси). 

Отже, підводячи підсумок можна сказати, що для здійснення підприємством 
розрахунку грошима потрібно дотримуватися касової дисципліни та нормативно-
правових документів. На сьогодні паперовий облік касових операцій відходить в 
минуле, а як альтернатива – електронні операції та документообіг. При 
автоматизованій формі ведення касової дисципліни досягаються різні потреби, 
такі як бухгалтерський облік, аудит, а також, що є немало важливим для кожного 
підприємства – це раціональне використання робочого часу співробітників. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В сучасних економічних умовах підприємства прагнуть використовувати 

свої ресурси таким чином, щоб збільшити ефективність своєї діяльності.  

Метою контролю операцій із виробничими запасами є встановлення 
достовірності первинних даних, їх наявності й руху виробничих запасів; повноти і 
своєчасності відображення даних у первинних документах і облікових регістрах; 
достовірності відображення запасів у звітності суб'єкта господарювання [1, с. 108]. 

Від побудови обліку виробничих запасів залежить значна кількість 
важливих показників діяльності підприємства таких як прибуток, та собівартість, а 
в залежності від них й податок на прибуток. Пошук удосконалень обліку 
виробничих запасів та їх впровадження є важливим фактором в роботі 
підприємства.  

Запасами є активи, які: 

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; 

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, 
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. [3. c. 2]. 

В свою чергу, активи – це ресурси, контрольовані підприємством в наслідок 
минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання 
економічних вигод у майбутньому внаслідок будь-якого використання такого 
запасу. [4. c. 2]. 

З огляду на те, що це питання й досі актуальне велика кількість вчених що 
займалися дослідженням питань щодо обліку та аудиту запасів. А саме: М. 
І.Бондар, Ф.Ф. Бутинець, О. В. Гамова, С.Ф. Голов, Н. Р. Домбровська, М.С. 
Пушкар, М.І.Скрипник, Б.А. Райзберг, Г. Мюллер, Е. Бріттона, Н. Дж. Еквілайн.  

Для пошуку удосконалень щодо обліку виробничих запасів об'єктом 
дослідження було обрано діючу систему обліку на підприємстві ТОВ «ЕФЕ 
Бетон». 

Здебільшого, в ході діяльності підприємств можна виділити наступні 
проблемні моменти в організації обліку виробничих запасів: 
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- відсутність оперативності та недостатність інформаційного 
забезпечення під час управління виробничими запасами підприємства, що 
проявляється у відсутності чіткої системи планування та завчасного інформування 
про потреби у наявності виробничих запасах на складах для забезпечення 
виробничої діяльності, що в свою чергу призводить до проблем зі завчасними 
поставками матеріалів на виробництво; 

- незадовільний рівень та обмеженість контролю в процесі утворення та 
використання запасів; 

- нераціональна організація зберігання запасів підприємства та в цілому 
складського господарства, що виражається в відсутності на деяких об’єктах 
спеціальних місць зберігання, що в свою чергу може викликати псування частини 
виробничих запасів та неможливості використання їх у виробництві; 

- відсутність служб внутрішнього аудиту та складність 
інвентаризаційних процесів, що в свою чергу має відображення в оперативності 
реагування на зміни в русі виробничих запасів, що в свою чергу призводить до 
нестач, псуванні виробничих запасів підприємства; 

- дублювання записів в бухгалтерській документації в процесі 
надходження, руху та вибуття запасів, що в свою чергу робить процес складання 
первинної документації більш трудомістким; 

Якщо звернутися до наукових праць, то наприклад, О.М. Рибалко 
переконаний у доцільності раціоналізації форм документів, документообігу, 
усунення дублювання інформації, уніфікації форм документів. З іншого боку, 
Ф.Ф. Бутинець наполягає на тому, що організація лише виваженої аналітично-
моніторингової роботи із запасами на кожному підприємстві допоможе суттєво 
скоротити коло проблемних питань [2. c. 307]. 

Виходячи з цього, можна виділити наступні шляхи у вдосконаленні 
управління виробничими запасами на підприємстві ТОВ «ЕФЕ Бетон»:  

- для підвищення аналітичності облікових робіт з виробничими 
запасами на підприємстві варто впровадити більш детальний план рахунків, а саме 
ввести не тільки субрахунки другого порядку 20 рахунку (201.1 Бетон; 201.2 
Щебінь и т. п.) але й субрахунки третього порядку (201.1.1 В15 (М200); 201.2 В20 
(М250); 201.3 В25 (М350) и т. п.); 

- використання систем обліку, контролю та оперативного реагування з 
розподіленням за центрами відповідальності щодо конкретних груп запасів та 
місцю складування, адже через специфіку підприємства воно має виробничі 
ділянку не тільки в різних точках міста, але й виробництва в інших містах; 

- впровадження науково обґрунтованих механізмів та систем для 
планування оптимальної кількості виробничих запасів, а саме створення 
виробничих планів (щотижневих та щомісячних в залежності від наявності заказів 
та можливості корегування виробничих об’ємів) та закупівлю матеріалів згідно з 
виробничими планами; 

- підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 
виробничими запасами підприємств, а саме розгалуження бухгалтерії по 
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виробничим об’єктам, адже наявність тільки головної бухгалтерії обмежує та 
ускладнює процес контролю за надходження вибуттям та рухом виробничих 
запасів на всіх об’єктах підприємства ТОВ «ЕФЕ Бетон»; 

- використання раціональних методів інвентаризації виробничих 
запасів, адже багато сировини знаходиться в насипному вигляді, що ускладнює 
інвентаризація; 

- оптимізація системи документообігу та обробки документів, а саме, 
спрощення форм документів в яких дублюється інформація що не є суттєвою.  

Впровадження запропонованих змін дасть можливість виконувати більш 
детальний облік, уникнути небажаних нестач та простоїв виробництва, що в свою 
чергу підвищить ефективність прийнятих управлінських рішень та 
результативність фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ «ЕФЕ 
Бетон». 
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САНАЦІЙНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання для нормального функціонування 

підприємства необхідно враховувати фактори, що можуть порушувати його 

діяльність. Своєчасне виявлення фінансової кризи дасть можливість виявити 

слабкі сторони в діяльності суб’єкта господарювання, ліквідувати їх, тим самим 

підвищити його ефективність. Несвоєчасне виявлення фінансової кризи на 

підприємстві може призвести до його банкрутства. Передумовою і першим етапом 



199 

 

виходу підприємств з фінансової кризи виступає санаційний аудит, проведення 

якого допоможе відновити успішну роботу підприємства. 

Дослідження у сфері санаційного аудиту представлені в працях 

А.М. Поддєрьогіна, О.О. Терещенка, Т.А. Говорушко, В.Ю. Гордополова, 

Н.В. Гордополової, Н.В. Москаль, Д.В. Долбнєвої та багатьох інших. Незважаючи 

на вагомий внесок науковців у розвиток теоретичних та методичних положень 

санаційного аудиту, питання обґрунтування санаційного аудиту в контексті 

попередження кризового стану підприємства потребує певного узагальнення. 

Вищевикладене зумовило вибір теми дослідження. 

Під санаційним аудитом слід розуміти систему заходів, що здійснюються 

під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання 

боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованої на оздоровлення фінансово-

господарського стану боржника. Варто зазначити, що процедура санаційного 

аудиту не є законодавчо регламентованою, тому в наукових джерелах містяться 

різні погляди стосовно його проведення. В загальному вигляді процедура 

здійснення санаційного аудиту передбачає таку послідовність:  

1. Ознайомлення з підприємством, його економічними характеристиками, 

фінансовим станом та санаційною концепцією.  

2. Визначення та узгодження умов надання аудиторських послуг (предмету 

аудиту, обсягу робіт, рівня ризику, змісту аудиторського звіту, суми оплати).  

3. Експрес-оцінка достовірності бухгалтерського обліку та надійності 

системи внутрішнього контролю.  

4. Аналіз фінансово-господарської діяльності, причин та характеру 

кризового стану.  

5. Розробка плану та програми санаційного аудиту.  

6. Оцінка санаційної спроможності.  

7. Оцінка достовірності та ефективності плану санації.  

8. Узагальнення результатів аудиту, формування та подання звіту [1, с. 92]. 

Одним з найбільш цікавих та трудомістких етапів є розробка плану та 

програми санаційного аудиту. У програмі санаційного аудиту має бути наведений 

перелік завдань і відповідних процедур, необхідних для визначення санаційної 

спроможності підприємства. Враховуючи те, що не існує повністю ідентичних 

підприємств і фактори ризику завжди є індивідуальними, неможливо розробити 

універсальну програму перевірки санаційної спроможності підприємства. Та все ж 

таки можна виділити певні типові питання, які доцільно включати до програми 

санаційного аудиту. Серед таких питань має бути: оцінка фінансового стану 

підприємства; оцінка ринкової позиції і конкурентної сили підприємства; 

верифікація загальних відомостей про підприємство; перевірка точності та 

достовірності фінансової звітності; визначення причин кризових явищ та наявних 

у підприємства сприятливих можливостей та перешкод у їх подоланні; оцінка 

обґрунтованості, раціональності запланованих санаційних заходів та їх 
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відповідності стратегічним цілям підприємства; правова оцінка запропонованої 

санаційної концепції; оцінка ризиків реалізації обраної санаційної концепції; 

визначення ефективності санаційних заходів. 

Результатами проведення санаційного аудиту, в залежності від мети і 

кризового стану підприємства, можуть бути: зниження собівартості продукції 

(робіт, послуг) і оптимізація витрат всіх статей бюджету; введення нормування 

при бюджетуванні і налаштування сучасних принципів управлінського обліку; 

підвищення рівня якості продукції та рівня сервісу для клієнтів; підвищення 

продуктивності праці і налагоджена робота з усунення втрат на всіх етапах 

створення цінності всередині підприємства; збільшення ефективного часу роботи і 

зниження позапланових простоїв обладнання; підвищення рівня залученості 

персоналу; використання нових сучасних інструментів ефективного управління 

бізнес-процесами та їх внутрішня адаптація до діючої структури; впровадження 

нових ефективних систем мотивації персоналу та підходів до оплати праці; 

зниження рівня плинності персоналу і зростання зацікавленості роботодавця у 

залученні більш кваліфікованих кадрів; оптимізація технології виробництва [2]. 

Таким чином, санаційний аудит є окремим напрямом діяльності 

аудиторських фірм, характерною рисою якого є його проведення на 

підприємствах, що перебувають у фінансовій кризі. Метою санаційного аудиту є 

формування незалежного судження аудитора про наявність чи відсутність 

санаційної спроможності суб'єкта господарювання, дієвість і очікувану 

ефективність запланованих санаційних заходів. Враховуючи сучасний стан справ 

в економіці, проведення санаційного аудиту та раціональне використання 

прийнятих на його основі рішень є вкрай необхідним та нагальним для 

вітчизняних підприємств. 
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Секція 4. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

сучасній економіці 
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АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ НАУКОВОГО ТЕКСТУ  

 

«Наукова робота ‒ це коли читаєш дві книжки, 

які ніколи ніхто не читав, 

щоб написати третю книжку, 

яку ніхто не буде читати» 

(Жартівний вислів, запропонований працівниками NASA) 

 

Наукові дослідження здійснюються з метою одержання наукового 

результату. Науковий результат ‒ нове знання, здобуте під час наукової діяльності 

та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової 

праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу 

тощо. Результати наукових досліджень потребують апробації під час їх 

обговорення на конференціях, семінарах, нарадах, а також оприлюднення шляхом 

публікації у фаховому виданні [1-5]. 

Підготовка публікації ‒ процес індивідуальний. Суттєвою підмогою 

науковцям-початківцям, зокрема здобувачам вищої освіти, які навчаються на 

магістерських програмах, під час підготовки наукових публікацій для апробації 

результатів їх наукових досліджень стане володіння ними певною сумою 

методичних прийомів академічного письма для викладу наукового матеріалу з 

дотриманням прийнятого наукового стилю [5]. 

Академічне письмо навчає висловлювати та обґрунтовувати власні думки за 

допомогою наукового тексту, які за формою та структурою організації і подання 

наукового знання поділяють на такі основні види [3, 4]: 

‒ невеликі твори вільної композиції: есе, реферат, доповідь;  
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‒ короткий формалізований опис дослідження: тези, анотація, стаття, 

автореферат; 

‒ структурований опис дослідження: курсова/кваліфікаційна роботи, 

дисертація, монографія, звіт. 

Академічне письмо не є даністю для здобувача-магістра, проте є базовою 

мовною компетентністю з формулювання та обґрунтування власних наукових 

думок і результатів, а тому ці корисні навички потрібно й доцільно розвивати в 

межах спеціальних академічних дисциплін, зокрема, ми рекомендуємо авторський 

курс «Моделювання наукових текстів», метою якого є формування наукового 

світогляду магістрів з урахуванням принципів етичної та академічної 

доброчесності, засвоєння ними теоретичних знань і практичних умінь для 

написання та оформлення текстів наукових публікацій, покращення якісного рівня 

виконання кваліфікаційних робіт, підготовки до майбутньої наукової і 

професійної діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Моделювання наукових текстів» є: 

 усвідомлення базових сентенцій наукової мовної культури; 

 ознайомлення з теоретичними методами і прикладними аспектами 

структурування наукового тексту (титульна інформація (УДК, ПІБ, назва), 

Анотація (Реферат)/Abstract, Вступ/Introduction, Методи (Методологія)/Methods 

(Materials), Результати/Results and discussion, Висновки/Conclusion, 

Подяка/Acknowledgements, Використані джерела/References), зі специфікою його 

моделювання (конструювання) та оформлення з урахуванням нормативних вимог; 

 набуття навичок пошуку та збору наукової інформації з метою її 

впорядкування та професійного оформлення у вигляді кваліфікаційної роботи та 

наукових публікацій з урахуванням специфіки освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів, а також застосування текстової компетентності у науковій 

сфері спілкування під час презентацій, наукових диспутів, захистів результатів 

наукових досліджень. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБСКРАПІНГУ В 

ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Сканування веб-сайтів або веб-сканування використовується для збору та 

компіляції даних із тисяч чи понад мільйонів сторінок для обробки та отримання 

цінної інформації. Ця технологія є ефективною для широкого спектру застосувань, 

але особливо у сфері інформаційної економіки та бізнес-аналітики. Для 

збереження високої конкурентоспроможності організації повинні мати значну 

присутність в Інтернеті, і одним з важливих інструментів для підтримки цього є 

вебскрапінг (web scraping). 

Аналіз веб-сайту, сканування веб-сайту та систематизація даних є трьома 

основними взаємопов’язаними процесами добування інформації в мережі 

Інтернет. Вебскрапінг відрізняється від інтелектуального аналізу даних тим, що 

останній передбачає аналіз даних, тоді як збір даних у цій ситуації не має 

значення. 

Відстеження цін, дослідження ринку та аналіз настроїв є найпоширенішими 

способами використання вебскрапінгу в інформаційній економіці. В умовах коли 

ціни часто змінюються, ручне відстеження цін усіх конкурентів є неефективним 

рішенням. У цій ситуації вебскрапінг виконує важливу функцію: автоматизує 

вилучення інформації про ціни на web-ресурсах конкурентів і може запропонувати 

актуальну інформацію в одному легкодоступному документі або базі даних. 

Аналіз літературних джерел свідчить про існування трьох сучасних методів 

для вебскрапінгу, всі з яких пов’язані з мовою програмування Python: регулярні 

вирази, Beautiful Soup, Lxml. Переваги та недоліки кожного методу представлено в 

таблиці 1: 

Регулярний вираз – це пакет Python для обробки регулярних виразів за 

допомогою модуля «re». Регулярний вираз працює, встановлюючи критерії 

(шаблони) пошуку, і після цього він сканує будь-які збіги цього критерію в 

Інтернет. Шаблон може містить спеціальні символи, які змінюють спосіб 

інтерпретації шаблону та матеріал, який потрібно проаналізувати та 

ідентифікувати. 
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Таблиця 1 – Порівняння трьох підходів вебскрапінгу 

Метод 

вебскрапінгу 

Легкість встановлення Легкість 

застосування 

Продуктивність 

Регулярні вирази Легко (вбудовані модулі) Важко Швидко 

Beautiful Soup Легко (чистий Python) Легко Повільно 

Lxml Умовно складно Легко Швидко 

 

Beautiful Soup – це пакет Python, який дозволяє отримувати структуровані 

дані з веб-сторінки. Beautiful Soup використовується для аналізу XML і HTML. 

Крім того, його набагато легше використовувати порівняно з регулярним виразом, 

оскільки він має менше кроків для навігації, вивчення та оновлення дерева 

аналізу. Beautiful Soup має можливість автоматично конвертувати вихідний 

документ у UTF-8 і вхідний документ у Unicode. 

Lxml – одна з найшвидших і найбагатших на функції бібліотек Python для 

обробки XML і HTML. Крім того, lxml є простим, що полегшує вивчення, а XPath 

підтримується lxml для вилучення вмісту дерева даних. Його продуктивність і 

швидкість сприяють широкому застосуванню в галузі інформаційної економіки. 

Lxml є дуже хорошим інструментом для отримання даних з Інтернет, проте його 

використання ускладнено неможливістю встановлення на певні комп’ютерні 

системи. 

Оскільки комп’ютери в середньому стають дедалі потужнішими, потенціал 

для складніших і розумніших алгоритмів вебскрапінгу продовжує зростати. 

Одним з важливих аспектів буде збільшення використання штучного інтелекту та 

машинного навчання в техніках веб-збирання даних. Зараз більшість технологій 

вебскрапінгу використовують прості методи, які працюють на багатьох, але не на 

всіх цільових сайтах. Використання машинного навчання може призвести до 

методів копіювання, які автоматично «навчаються» на досвіді та можуть 

адаптуватися до більшої кількості сайтів. 

Таким чином, вебскрапінг є дуже корисним інструментом в інформаційну 

епоху та необхідним у різних сферах для будь-якої компанії, яка бажає зберегти 

свою присутність в Інтернеті, що є необхідною запорукою для виживання на 

сучасному конкурентному ринку. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Система економічної безпеки підприємства повинна бути одним з головних 

елементів стратегічного управління підприємством. Розвиток підприємства на всіх 

рівнях управління вимагає відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Недосконалість інформаційно-аналітичної діяльності ускладнює і сповільнює 

обґрунтування та вибір конкретних напрямків господарського розвитку, збільшує 

ймовірність помилок, що є основною причиною низької ефективності сучасного 

бізнесу. 

Загроза зниження рівня економічної безпеки вітчизняних підприємств 

обумовлена інерційністю їх структури виробництва, підвищенням фізичного зносу 

обладнання, технологічною відсталістю. У даному контексті особливої 

терміновості набуває необхідність розробки ефективних механізмів підвищення 

рівня економічної безпеки. 

Рівень економічної безпеки підприємства не можна оцінити певним 

статичним показником, оскільки він містить, як мінімум, три компоненти:  

1. Існуючий рівень економічної безпеки підприємств (щодо ресурсного 

забезпечення виробничо-господарської та фінансової діяльності);  

2. Ефективність функціонування;  

3. Здатність до подальшого розвитку підприємства. 

Економічна безпека підприємства – це стан його захищеності, який 

забезпечується при органічному симбіозі досягнення результатів діяльності 

підприємства та формуванні його здатностей [1].  

До основних завдань системи економічної безпеки підприємства 

включаються [2]:  

- збір вихідної інформації щодо можливості виникнення загроз; 

- оцінка та аналіз основних ризиків підприємства; 

- прогнозування стану захищеності підприємства при уникненні ризиків 

або при відшкодуванні їх наслідків; 
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- недопущення проникнення на підприємство структур економічної 

розвідки конкурентів, організованої злочинності й окремих осіб із протиправними 

намірами;  

- забезпечення захисту конфіденційної інформації та комерційної 

таємниці; 

- своєчасне виявлення потенційних злочинних намірів щодо підприємства 

і його співробітників з боку джерел зовнішніх погроз безпеки;  

- вироблення та прийняття найбільш оптимальних управлінських рішень 

щодо стратегії й тактики забезпечення економічної безпеки підприємства;  

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки 

ефективно його керівництво і спеціалісти будуть спроможні уникнути можливих 

загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього 

і внутрішнього середовища. 

Під небезпекою розуміють об’єктивно існуючу можливість негативного 

впливу на соціальний організм, у результаті якого йому може бути заподіяний 

який-небудь збиток, шкода, що погіршує його стан, додає його розвитку небажану 

динаміку [3]. Як джерела небезпеки, у свою чергу, розуміють умови і чинники, що 

приховують у собі і за певних умов самі по собі або в різній сукупності виявляють 

ворожі наміри, шкідливі властивості, деструктивну природу.  

З урахуванням перерахованих завдань, умов конкурентної боротьби, 

специфіки бізнесу, технологічних особливостей, конкурентної стратегії, стадії 

життєвого циклу підприємства вибудовується його система економічної безпеки.  
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«FACTORY OF THE FEATURE»: ЦИФРОВА ФАБРИКА, «РОЗУМНА» 

ФАБРИКА, ВІРТУАЛЬНА ФАБРИКА 

 

Поняття «розумна фабрика» (Smart Factory), «розумне виробництво» (Smart 

Manufacturing), «фабрика майбутнього» (Factory of the Feature) з'явилися зовсім 

нещодавно і поки не мають строго визначених значень. Зараз вони 

використовуються як синоніми, хоча поняття «фабрика майбутнього» більш 

об'ємне і включає в себе не тільки «розумні виробництва», але також віртуальні та 

цифрові підприємства [1]. 

Оскільки поняття «розумне виробництво» досить розпливчасте, а перехід до 

нього відбувається в кілька етапів, що займають не один рік, робляться спроби 

розділити це поняття на три. Так, Е. Філос, координатор ІКТ-проектів в сьомий 

рамковій програмі Європейського Союзу з науково-технічного співробітництва, 

розділяє фабрики майбутнього на три основних типи − цифрові (Digital), 

«розумні» (Smart) і віртуальні (Virtual). 

Перспективи функціонування таких фабрик в світі є майже у всіх галузях 

економіки [2, 3]:  

− в сільськогосподарських підприємствах це використання безпілотних 

літальних апаратів для догляду за посівами, різноманітні прилади для проведення 

аналізу ґрунтів, прогнозу кліматичних змін, різноманітні датчики для аналізу 

надоїв та годівлі тварин та їх місцезнаходження);  

− в будівництві можливості IT-технології використовують для підтримання 

теплообміну за рахунок розумних термостатів, кондиціонерів, колонок, та інші 

повсякденні пристрої, які виконують звичайні домашні функції, освітлення 

під’їздів, будинків, вентиляції. Крім того набувають популярності такі технології в 

містобудуванні для розумного паркування, формування карт шуму, розумне 

освітлення та дороги та ін.;  

− в охороні здоров’я завдяки IT-технологіям лікарі можуть дистанційно 

допомагати пацієнтам, використовуючи інтернет мережі, проаналізувати стан його 

здоров’я та прорахувати індивідуальний метод лікування;  

− в машинобудуванні, крім автоматизації виробництва, активізувалося 

дослідження виробництва машин і механізмів, в яких людська участь мінімізована 

(автомобілі з автопілотами), різноманітні літальні та космічні апарати тощо;  

− в енергетиці ІТ-технології дозволяють оптимізувати роботу енергетичних 

установок та різноманітного обладнання, регулювати навантаження на певних 

ділянках енергетичних мереж;  
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− в приладобудівних підприємствах технології дозволяють розробляти нові 

сучасні прилади, різноманітну апаратуру. 

Основне завдання цифрових фабрик (Digital Factory) є розробка моделей, що 

випускаються з використанням засобів цифрового проектування і моделювання. 

Названі засоби починають використовувати ще на стадії досліджень і розробок, а 

закінчують створенням «цифрового макета» (Digital Mock-Up, DMU), «цифрового 

двійника» (Digital Twin), дослідницького зразка, випуском дрібної серії або 

окремих виробів, адаптованих під вимоги замовника [1].  

«Розумні» фабрики (Smart Factory) націлені на серійний випуск виробів, але 

при збереженні максимальної гнучкості виробництва. Забезпечується це завдяки 

високому рівню автоматизації і роботизації підприємства. Широко застосовуються 

автоматизовані системи управління технологічними та виробничими процесами. 

Технології Інтернету речей (IoT) забезпечують міжмашинну взаємодію 

обладнання [1].  

Віртуальна фабрика (Virtual Factory) − це мережа цифрових і «розумних» 

фабрик, в яку включені також постачальники матеріалів, компонентів і послуг. 

Для управління глобальними ланцюгами постачання й розподіленими 

виробничими активами на такий фабриці використовується ряд автоматизованих 

систем управління підприємством. 

При належному ступені інтеграції вони дозволяють розробляти і 

використовувати віртуальну модель всіх організаційних, технологічних, 

логістичних та інших процесів, що проходять не тільки на підприємстві, але на 

рівні розподілених виробничих активів і глобальних ланцюжків постачань, аж до 

післяпродажного обслуговування.  
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ НА 

ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА 

НЕОБХІДНІСТЬ 

 

Україна щороку споживає десятки мільйонів тонн викопних енергетичних 

ресурсів. Більше половини з них – імпортовані (з урахуванням палива для атомних 

електростанцій). Більшість українських вугільних ТЕС та атомних електростанцій 

побудовані у 60 – 80 - ті роки минулого століття. Через їх експлуатацію 

утворюється мільйони тонн небезпечних відходів, а ресурси використовуються 

нераціонально: наприклад, при забезпеченні опалення для населення до 20% тепла 

втрачається у мережах, і ще 50% – у будинках. Викиди парникових газів, що 

утворюються при спалюванні викопного палива, є причиною стрімкої зміни 

клімату на планеті. Щоб її зупинити, викиди парникових газів мають бути 

скорочені до нуля до 2050 року, викопні джерела енергії мають бути замінені на 

відновлювані джерела енергії (далі – ВДЕ) до 2035 року, а заходи з 

енергоефективності мають впроваджуватись вже сьогодні. Виснаження запасів 

традиційних видів енергоресурсів, зростання негативного впливу енергетики на 

навколишнє середовище і, відповідно, посилення екологічних вимог, значні 

коливання цін на енергоресурси, прагнення до посилення енергетичної та 

економічної безпеки, заполітизованість постачання енергетичних ресурсів та інші 

фактори призвели до нагальної потреби перегляду сучасного стану енергетичного 

сектору і пошуку можливостей для його оновлення та перезавантаження. 

Цілі, прийняті всією світовою спільнотою в рамках знакової Паризької 

Угоди, – обмежити глобальне потепління на рівні значно нижчому 2°С та 

докласти всіх зусиль щоб не перевищити 1,5°С – вимагають здійснити перехід до 

ВДЕ в стислий часовий проміжок, а саме протягом кількох наступних десятиліть. 

Зокрема, щоб вберегти екосистеми планети та самих себе від катастрофічних 
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наслідків змін клімату, людство має усунути викиди парникових газів від своєї 

діяльності та досягти негативного вуглецевого сальдо вже в другій половині 21 

століття. 

Те, що повний перехід на ВДЕ в усьому світі технічно та економічно 

можливий доведено цілою низкою досліджень. Команда дослідників зі 

Стенфордського та Каліфорнійського університетів на чолі з професором Марком 

Джейкобсоном, на основі наявних відкритих даних провела оцінку глобального 

потенціалу ВДЕ та продемонструвала, яким саме чином 139 країн світу, 

включаючи Україну, можуть повністю задовольнити свої енергетичні потреби за 

допомогою відновлюваної енергетики до 2050 року [1]. Серйозність та гострота 

проблем забруднення повітря, змін клімату та енергетичної безпеки, а також 

численні переваги сучасних технологій децентралізованої відновлюваної 

енергетики, вимагають початку масової, невідкладної трансформації енергетичної 

інфраструктури у всьому світі. В Україні особливої нагальності та гостроти 

проблемі енергетичного переходу надає загроза енергетичній безпеці.  

На думку відомого німецького політика Ханса Йозефа Фелла, автора 

«зеленого тарифу» в Німеччині та людини, що стояла біля витоків Energiewende, 

[2] розвиток відновлюваної енергетики та впровадження заходів з 

енергозбереження в Україні – єдиний шлях для подолання залежності від імпорту 

традиційних енергоресурсів, особливо газу та ядерного палива [3]. 

Результати економічного моделювання, проведеного вітчизняними 

науковцями, представлені у звіті «Перехід України на відновлювану енергетику до 

2050 року» [4], доводять, що Україна має всі шанси здійснити енергетичний 

перехід у відведений проміжок часу та долучитись до сталого постіндустріального 

розвитку. Згідно запропонованому революційному сценарію [4] та за умов 

наявності послідовних державних заходів з підтримки ВДЕ та енергоефективності, 

до 2050 року частка ВДЕ у загальному кінцевому споживанні енергетичних 

ресурсів (далі КСЕ) може зрости до 91% при одночасному зниженні первинної 

енергоємності ВВП до 0,07 т н.е./1000 дол. США. Залишкові 9% 

енергоспоживання припадають головним чином на металургійну та хімічну 

промисловість, які використовують викопне паливо не тільки як енергоносії, але і 

в якості сировини. До 2050 року існуючі енергоємні підприємства, успадковані від 

Радянського Союзу, скоріш за все будуть закриті або перебудовані відповідно до 

нових потреб ринку з застосуванням нових технологій. Моделювання також 

показує, що потенціал застосування існуючих технологій ВДЕ в Україні є 

достатнім для того щоб задовольняти зростаючі потреби в електроенергії при 

одночасному заміщенні застарілих, зношених та екологічно небезпечних 

потужностей традиційної енергетики. 

Згідно іншого моделювання, виконаного в рамках дослідження «Роль 

накопичувальних технологій для переходу енергетичної системи України на 100% 

ВДЕ» [5] фахівцями Технологічного університету Лаппеенранта (Фінляндія), 
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повну трансформацію електроенергетичного сектору в Україні з досягненням 

100% ВДЕ в електропостачанні здійснити технічно можливо та економічно 

доцільно. При цьому всі існуючі потужності вугільної енергетики можна 

поступово замістити та вивести з експлуатації до 2035 року. 

Енергетична стратегія України до 2035 року [6] (далі – Стратегія), 

затверджена урядом в серпні 2017 року, не передбачає стрімкого підвищення рівня 

енергоефективності української економіки, яка наразі є найбільш енергетично 

марнотратною в Європі – на одиницю ВВП в нашій країні зараз витрачається в 3 – 

4 рази більше енергії ніж в ЄС. Згідно Стратегії, рівень питомої енергоємності 

ВВП України в 2035 році буде вищим, ніж поточний середній рівень 

енергоємності серед країн ЄС. На практиці це означає збереження технологічного 

відставання та значних втрат енергії. В той же час, в цьому та інших державних 

документах констатується надзвичайно висока зношеність тепло- та 

електроенергетичної інфраструктури України, недостатній облік енергоресурсів та 

нагальна потреба в підвищенні ефективності кінцевого споживання енергії.  

Згідно прогнозів покладених в Стратегію, які передбачають відновлення 

територіальної цілісності, загальне постачання енергоресурсів у 2035 році зросте 

на 6,5% відносно рівня 2010 – 2012 рр. Оскільки прогнозована структура 

енергопостачання не передбачає значних змін, Україна збереже залежність від 

викопного палива – вугілля, нафти і газу – значну частину яких доведеться 

імпортувати. Ситуація з критичною залежністю від імпорту традиційних 

енергоресурсів, особливо газу та ядерного палива, ускладнюється у зв‘язку з 

повномасштабним вторгненням російських загарбників 24.02.2022 р. на суверенну 

територію України та систематичними терористичними актами руйнування нашої 

ОЕС, які продовжуються дотепер. 

Таким чином, технологічні рішення для розгортання переходу на чисті 

відновлювані джерела енергії вже широко доступні в сучасному світі та 

продовжують стрімко розвиватися, але регуляторний та політичний аспекти 

впровадження ВДЕ та заходів з підвищення енергоефективності все ще 

стикаються зі значними викликами та перешкодами. Тому мета переходу на 

відновлювані джерела енергії до середини століття видається амбітною більше в 

політичному плані, ніж в техніко-економічному. 

Енергетичний перехід (англ. energy transition) – це шлях комплексної 

перебудови всіх секторів економіки з метою припинення використання викопного 

палива та повного переходу на безвуглецеві технології та ощадливе 

енергоспоживання. Викопні палива (вугілля, нафта, газ) при спалюванні 

викидають парникові гази, які спричиняють зміну клімату на планеті. 

Енергетичний перехід потрібен усім країнам світу, щоб зупинити зміну клімату та 

її негативні наслідки для людства: посухи, повені, буревії, хвилі спеки, та підняття 

рівня світового океану. Основними складовими такого переходу є відновлювана 

енергетика та підвищення енергоефективності [7]. 
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Відновлювані джерела енергії – це невикопні поновлювані ресурси, а саме 

сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та 

припливів, гідроенергія, енергія біомаси, енергія газу з органічних відходів, газу 

каналізаційно-очисних станцій, біогазів. ВДЕ мають значно менше негативних 

впливів та ризиків для довкілля ніж традиційні джерела, але такі впливи присутні. 

Розвиток відновлюваних джерел має відбуватися із мінімальним навантаженням 

на довкілля і не призводити до руйнування цінних природних екосистем. 

Політика щодо розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні має 

враховувати як задоволення сучасних енергетичних потреб країни та дотримання 

міжнародних зобов’язань, так і захист інтересів майбутніх поколінь та 

забезпечення безпечного і здорового навколишнього середовища [8]. Як у 2018 р. 

зазначили представники WWF, «… за 10 років на державному рівні так і не було 

розроблено стратегії та плану розвитку малої гідроенергетики (далі – МГЕС), не 

існує в Україні й нормативних екологічних вимог до будівництва та експлуатації 

МГЕС, які відповідають сучасним реаліям. Планування на місцях має хаотичний 

характер без врахування сукупного (кумулятивного) впливу на навколишнє 

середовище, без розгляду альтернатив та доцільності проекту для громад» [8]. 

WWF наполягає на тому, що подальший розвиток МГЕС можливий в Україні 

лише за умови вироблення прозорої збалансованої державної політики, що має 

бути узгодженою з екологічним національним та міжнародним законодавством та 

враховувати наступне [8]: 

 на державному рівні мають бути розроблені стратегія (стратегічні 

документи) та план розвитку МГЕС в Україні; 

 необхідно на законодавчому рівні заборонити використання гірських МГЕС 

в маневрових режимах виробництва електроенергії для забезпечення 

пікового споживання; 

 з кожним роком в Україні зменшується кількість природних 

незарегульованих річок, тому вони повинні бути максимально збережені та 

захищені від руйнування та забудови; 

 для мінімізації негативного впливу на природоохоронні зони, необхідно 

заборонити будівництво МГЕС не тільки на територіях природно-

заповідного фонду, а також вище за течією на річках, які протікають через 

природоохоронні та рекреаційні території; 

 розвиток МГЕС не має бути пов’язаний з регулюванням паводків, адже 

МГЕС не є технологічно придатними для забезпечення таких функцій, більш 

того іноді провокують загострення ситуації; 

 потрібно прозоро розробити та затвердити на законодавчому рівні такі 

нормативні документи щодо будівництва та експлуатації МГЕС;  

 під час проектування, будівництва та експлуатації об’єктів МГЕС необхідно 

використовувати сучасні екологічно-дружні рішення. Мають бути 
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розроблені та впроваджені ефективні екологічні пом’якшуючі та 

компенсаційні рішення, наприклад: технологічні: рибоходи, які 

забезпечують цілодобовий прохід риб в обох напрямках, безперервний 

дистанційний автоматизований контроль наявності мінімального 

санітарного протоку, без-гребельні ГЕС, тощо; організаційні: забезпечення 

безперервного санітарного протоку, а не максимального виробництва 

електроенергії; щомісячне, у відповідності до метеопрогнозів, узгодження 

режимів регулювання стоку в паводок, повінь та межень з залученням 

наукових та громадських організацій; 

 кожен окремий проект МГЕС має бути реалізований відповідно до чинного 

законодавства; 

 доступ бізнесу до будівництва та експлуатації МГЕС повинен надаватися на 

конкурсних засадах за обов’язкової участі громадськості;  

 перспективним напрямком розвитку МГЕС в Україні може бути 

застосування турбін надмалої потужності до 20 кВт (нано – ГЕС), зокрема, 

на промислових стоках та існуючих водосховищах рівнинних рік, для 

локального розподіленого електропостачання домогосподарств, 

фермерських господарств, туристичних, оздоровчих та освітніх закладів у 

поєднанні з іншими ВДЕ; 

 на законодавчому рівні має бути забезпечена можливість громадського 

контролю за умовами та режимами експлуатації МГЕС;  

 умови надання «зеленого тарифу» для об’єктів МГЕС повинні бути 

переглянуті. 

Швейцарська компанія Lazard регулярно проводить порівняння вартості 

електроенергії від різних видів генерації і демонструє, що вартість електроенергії 

з ВДЕ постійно зменшується, а від традиційної генерації – зростає. Для сонячних 

та вітрових електростанцій промислового масштабу вона вже є значно дешевшою 

за електроенергію від традиційної генерації. Причому, з кожним роком ця різниця 

на користь ВДЕ тільки зростає [9]. 

За розрахунками фінської компанії Wärtsilä, сценарій, що забезпечує 

найдешевшу електроенергію в Україні, передбачає частку електроенергії з ВДЕ – 

83% до 2050 року. Інші 17% генеруватиме маневрена газова генерація. Проте в 

Україні останні два роки звучать зовсім інші аргументи: «ВДЕ дорогі», «Навіщо 

нам дорога енергія, якщо є дешева» і т.і. З ВДЕ спробували зробити головного 

винуватця проблем нового енергетичного ринку. Під гаслами необхідності 

здешевлення цін на електроенергію в Україні останні два роки успішно велася 

«гібридна війна» проти ВДЕ. За час боротьби з ВДЕ в Україні світ увійшов у 

глибоку енергетичну кризу. Ціни на природний газ піднялися у 15 – 20 разів і вже 

кілька разів перетинали межу у 2000 долл. США за 1000 м3. Все частіше лунають 

прогнози про досягнення планки у 3000 долл. США за 1000 м3 вже цієї зими [9].  
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Рекордно високі ціни на природний газ і вугілля вже призвели до рекордних 

цін на електроенергію і тепло. Офіційна відповідь ЄС на цю ситуацію послідовна 

і, на нашу думку, єдиноправильна – швидше розвивати ВДЕ. У реаліях нових цін 

на традиційні енергоносії енергія з ВДЕ стала ще більш конкурентною. Вартість 

електроенергії з газу і вугілля зросла пропорційно вартості цих енергоносіїв, а 

вартість електроенергії з сонця, вітру і гідроресурсів залишилась на тому ж, 

докризовому, рівні. 

Враховуючи євроінтеграційні наміри України, глобальну проблему змін 

клімату та необхідність заміщення екологічно небезпечної та застарілої 

енергетичної інфраструктури, успадкованої від Радянського Союзу разом із 

залежністю від постачання енергоносіїв з Росії, конструктивна енергетична 

політика в Україні має сприяти розвитку та швидкому впровадженню 

відновлюваних джерел енергії, підвищенню енергоефективності, скороченню 

питомого енергоспоживання та зменшенню залежності від викопного палива [10].  

Якщо країна хоче рухатися в бік розбудови сучасної постіндустріальної 

економіки, то енергоефективність, відновлювані джерела енергії, наукоємні чисті 

виробництва та інноваційний розвиток мусять стати реальними пріоритетами, що 

послідовно підтримуються та впроваджуються на всіх рівнях – від місцевого 

самоврядування до вищих органів виконавчої влади. Необхідність такого курсу 

для України визнається окремими посадовцями, але чіткої позиції всього уряду та 

окремих політичних сил в питаннях клімату та енергетики досі бракує [11].  

На практиці інтеграція кліматичної та енергетичної політики вимагає 

встановлення урядом чітких і амбітних середньо- та довгострокових цільових 

показників, підвищення взаємодії між міністерствами, узгодження стратегій, 

галузевих планів, програм та дорожніх карт їх реалізації. В кожному галузевому 

документі мають бути передбачені кроки з підвищення енергоефективності та 

заходи з енергозбереження, оскільки їх втілення може надати швидкий та вагомий 

економічний ефект, паралельно скорочуючи викиди парникових газів. 

На етапі впровадження ВДЕ, який зараз проходить Україна, необхідне 

стабільне регуляторне поле та виважена, послідовна державна підтримка. 

Забезпечення цих умов сприятиме приходу значних закордонних інвестицій та 

розвитку власного виробництва обладнання. Зважаючи на особливу роль 

електроенергетики, важливими передумовами також є впровадження ринку 

електроенергії, забезпечення конкурентних умов на ринку, сильна 

антимонопольна політика, професійність та незалежність регулятора 

(Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та 

комунальних послуг). Підґрунтям для інвестицій у ці проєкти мають бути 

реформи, демонополізація, прозорість і вдосконалення правових і регуляторних 

механізмів. Держава повинна мінімально інвестувати, але максимально сприяти 

формуванню стимулюючого інвестиційного клімату. 
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Від парламентарів вимагається політична воля до здійснення реформ, 

послідовне вдосконалення законодавчої бази з імплементацією європейських норм 

визначених в Угоді про Асоціацію та Договорі про Енергетичне Співтовариство, а 

також належний контроль за діяльністю органів виконавчої влади. 

Вважаємо розвиток ВДЕ і підвищення енергоефективності української 

економіки основою енергетичної незалежності, що є, у свою чергу, основою 

політичної незалежності нашої держави, для чого з боку держави необхідно 

зробити наступні кроки:  

1) політично визнати розвиток ВДЕ в Україні основою майбутнього розвитку і 

декарбонізації енергетики і економіки; 

2) розробити комплексну програму зеленого переходу України, аналогічну 

Європейській «зеленій угоді» Green Deal; 

3) прийняти нову енергетичну стратегію України до 2050 року з амбітною 

ціллю для розвитку ВДЕ (мінімум 70% ВДЕ в загальному постачанні 

первинної енергії). 

Причому виконання третього кроку є необхідною умовою відбудови ОЕС 

України з урахуванням того, що російські окупанти докладуть величезних зусиль 

для того, щоби максимально знищити нашу енергосистему в період воєнних дій, 

тому докорінний перегляд основних положень Енергетичної стратегії України на 

період до 2035 р. обʼєктивно необхідний.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ 

ВИПЛАВЦІ ЛІГАТУРИ ДЛЯ ЛЕГУВАННЯ ТА РОЗКИСЛЕННЯ 

НІКЕЛЬМОЛІБДЕНВМІСНИХ ПРЕЦИЗІЙНИХ СПЛАВІВ 

 

За останні кілька десятиліть європейська сталеливарна промисловість 

зосередила свої зусилля на покращенні вилучення та якості побічних продуктів, 

ґрунтуючись не лише на існуючих технологіях, а й на розробці інноваційних 

сталих рішень. Ці заходи привели сталеливарну промисловість до економії 
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природних ресурсів та зниження впливу на довкілля, внаслідок чого вона 

наблизилася до своєї мети – маловідходних та безвідходних технологій [1]. 

Зокрема для забезпечення стабільного зростання виробництва та 

конкурентоспроможності виплавки спеціальних сталей необхідно розробити та 

впровадити альтернативні заходи щодо їх здешевлення. Одним із перспективних 

напрямів покращення техніко-економічних показників виплавки спеціальних 

сталей є ресурсо- та енергозбереження [2]. Так одним із найбільш перспективних 

напрямів підвищення ефективності металургійної промисловості є вторинне 

використання матеріальних ресурсів [3].  

У роботі ставиться за мету розробка математичної моделі техніко-

економічних показників отримання лігатури для легування та розкислення 

нікельмолібденвмісних прецизійних сплавів.  

В лабораторних умовах в ДСП-50 з основною футеровкою було виплавлено 

лігатуру (53,0–91,6 % Ni; 2,8–18,4 % Mo; 1,0–7,8 % Mn; 0,3–5,6 % Si; 6,3–15,2 % 

Fe) для легування та розкислення нікельмолібденвмісних прецизійних сплавів.  

Рентгеноструктурний фазовий аналіз зразків, проведений на дифрактометрі 

«ДРОН-8», свідчить, що вихідна окалина представлена сполуками Fе2О3, Fе3О4 і 

незначною частиною FеО. Нікель і молібден (кобальт) присутні у вигляді твердих 

розчинів, які мають властивість необмеженої розчинності в залізі та утворюють 

безперервний ряд на основі γ-структур (γ- Fе).  

У разі утилізації легуючих елементів з техногенних відходів прецизійного 

сплаву марки 79НМ (ГОСТ 10994-74) вихідна окалина представлена сполуками 

Fе2О3, Fе3О4, фрагментарно МоО3 і твердим розчином NіО в оксидах заліза.  

У роботі використовувалася методика розрахунку економічної ефективності 

утилізації тугоплавких елементів із техногенних відходів різних джерел 

утворення. Зокрема при математичному моделюванні використовується вісім 

факторів (компонентів вихідної шихти) при зміні двадцяти складів шихти: 

окалина прецизійного сплаву 79НМ (фактор Х1), стружка силового шліфування 

металопродукції сплаву 79НМ (фактор Х2), обпалений молібденовий концентрат 

марки КМо-2 (фактор Х3), технічний закис нікелю (фактор Х4), циклонний пил 

кремнію і/або відсів кристалічного кремнію (фактор Х5), марганець металевий 

марки Мр1 (фактор Х6), вуглецевий відновник (сажа марки ТГМ-33) (фактор Х7), 

алюміній марки АК8 (фактор Х8). 

Отримана математична модель має вигляд: 
 

.065010686733340ln1748145,7ln95ln14995 8

3

7654321 x,x,+x,+x,+x,x,xx,+,=y   

 

При цьому сума квадратів відхилень (дисперсія D ) становить 14,525, а 

коефіцієнт детермінації 2R  становить 0,99. Розрахункові данні критерію Фішера 

( F ), які обчислювалися для математичної моделі, становлять 425, що значно 

перевищує критичне значення 7,2F , взяте для рівня значимості 5 %.  



218 

 

Отримані розрахункові данні були представлені у вигляді трьохвимірної 

діаграми (зокрема об’ємної поверхневої) з фіксованими значеннями факторів: 
 

;4,151 x ;2545,322 x ;4636,53 x ;1182,174 x ;4727,55 x ;9,26 x ;9454,27 x

.309,38 x  

 

Визначено оптимальний вміст компонентів шихти при виплавці лігатури: 

окалина сплаву 79НМ – від 4,2 до 28,0 % мас., стружка силового шліфування 

металопродукції сплаву 79НМ – від 3,8 до 56,1 % мас., обпалений молібденовий 

концентрат марки КМо-2 – від 0,5 до 12,5 % мас., технічний закис нікелю – від 

13,0 до 22,0 % мас., циклонічний пил кремнію і/або відсіву кристалічного кремнію 

– від 3,4 до 7,9 % мас., марганець металевий марки Мр1 від 1,0 до 4,7 % мас., 

вуглецевий відновник – від 1,5 до 4,0 % мас., алюміній марки АК8 – від 0,8 до 6,0 

% мас. 

Таким чином, виконано розрахунки економічної ефективності утилізації 

тугоплавких елементів (нікелю та молібдену) із техногенних відходів різних 

джерел утворення (окалина прецизійного сплаву 79НМ, стружка силового 

шліфування металопродукції сплаву 79НМ, обпалений молібденовий концентрат 

марки КМо-2, технічний закис нікелю, циклонний пил кремнію і/або відсів 

кристалічного кремнію, марганець металевий марки Мр1, вуглецевий відновник 

(сажа марки ТГМ-33), алюміній марки АК8). Показана можливість підвищення 

якості нікель-молібденової лігатури шляхом підбору оптимального вмісту 

компонентів в шихті та підвищення ступеня засвоєння легуючих елементів з 

використанням відновленої вторинної сировини. Застосування нікель-

молібденової лігатури (53,0–91,6 % Ni; 2,8–18,4 % Mo; 1,0–7,8 % Mn; 0,3–5,6 % Si; 

6,3–15,2 % Fe) для легування та розкислення нікельмолібденвмісних прецизійних 

сплавів призведе до: зниження з 2,9–3,2 % до 1,1–2,7 % вигару молібдену при їх 

виплавці за рахунок надлишкового розкислювального потенціалу при підвищенні 

залишкового вмісту алюмінію і кремнію в лігатурі; зниження витрати стандартних 

феросплавів та металевих легуючих матеріалів з рудних концентратів.  
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АГЛОМЕРАЦІЙНОЇ ФАБРИКИ ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» 

 

На сьогодні отримання якісних офлюсованих агломератів є актуальною 

проблемою сучасної чорної металургії, оскільки в більшості країн світу 

залізорудний агломерат залишається основною сировиною для доменного 

виробництва. Актуальними залишаються два завдання – поліпшення якості 

агломерату та зниження паливно-енергетичних витрат на його виробництво [1].  

Для підвищення конкурентоспроможності агломераційного виробництва 

слід використовувати наступні заходи: будівництво агломераційних фабрик 

нового покоління з сучасними агломераційними машинами; проведення 

капітального ремонту та модернізації основних фондів агломераційного 

виробництва; використання автоматизованих системи управління технологічним 

процесом та станом основних фондів; застосування енергозберігаючих технологій 

спікання агломерату та інші [2].  

На сьогодні в м. Кам'янське назріває необхідність відновлення комплексу з 

виробництва агломерату шляхом модернізації агломераційної фабрики ПрАТ 

«Камет-сталь» (раніше ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»), який 

входить до Групи Метінвест. Зокрема постає питання збільшення продуктивності 

агломераційних машин, підвищення якості агломерату, модернізації системи 

газоочищення, що в свою чергу вплине на підвищення екологічних показників 

роботи агломераційного цеху.  

Слід зазначити, що існуюча на сьогодні технологія виробництва 

офлюсованого агломерату на ПрАТ «Камет-сталь» та технологічне обладнання не 

забезпечують вимоги виробництва за обсягом і якістю агломерату, що в свою 

чергу призводить до перевитрат коксу та зниження продуктивності виробництва 

чавуна.  

У роботі пропонуються заходи з модернізації спікального відділення 

агломераційної фабрики №2 ПрАТ «Камет-сталь». Так для модернізації 

агломераційної машини №7 пропонується виконати ремонт поздовжніх та 

поперечних ущільнень агломераційної машини, газового колектора, вакуум-камер, 
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пилових мішків, компенсаторів в зоні спікання, вакуум-камер в зоні охолодження, 

відновлення термічної ізоляції на газовому колекторі, вакуум-камерах, пилових 

мішках, установку нового інтенсивного змішувача компонентів шихти та інші.  

При збільшенні продуктивності агломераційного цеху з 3,95 до5,6 млн.т/рік 

агломерату пропонується використовувати той самий склад компонентів шихти, 

але зменшити його питому витрату з 1195,32 до 1185,66 кг/т агломерату. В якості 

компонентів шихти використовували: залізну руду (постачальник – ПАТ «ЄВРАЗ 

Суха балка»); залізорудний концентрат (постачальник – ПАТ «Північний ГЗК» (66 

% Fe) та Лебединський ГЗК (68,5–70,0 % Fe)); оксидний марганцевий концентрат 

ІІ-го сорту (Нікопольський басейн); окалину (Fe3O4); вапно та вапняк; доломіт; 

колошниковий пил (власна продукція); коксову дрібницю; сухий зворот 

агломерату (власна продукція); шлам; відсів вапняку; вугілля; шлак киснево-

конвертерного цеху та інші матеріали. 

Встановлено, що продуктивність агломераційної машини підвищується за 

рахунок збільшення вертикальної швидкості спікання і підвищення питомого 

знімання.  

Удосконалення технологічних процесів виробництва агломерату призведе 

до: зниження пікових температур в шарі; оптимального термічного процесу в зоні 

спікання; зняття температурних напружень шару агломерату в зоні охолодження, 

збереження структури шару; поліпшення виходу придатного та якості агломерату: 

низького вмісту дрібниці до 5 мм – 5 %, температури агломерату не більше 130 °С, 

мікропористої структури спека агломерату, високої гарячої міцності та підвищеної 

відновлюваності агломерату. 

Таким чином, порівняння показників поточного виробництва агломерату та 

після проведення модернізації спікального відділення вказують на покращення 

техніко-економічних показників виробництва агломерату: 

– зменшення на 6,5 % кількості повернення;  

– зменшення на 20 % питомої витрати твердого палива;  

– зниження вмісту дрібниці в агломераті з 14,1 % до 8 %;  

– зниження витрати коксу на 3,4 %;  

– видачі з агломераційної машини продукту з температурою ~ 200 °С;  

– збільшення на 10 % терміну служби колосників; 

– зменшення в 38 разів викидів пилу технологічного газоочищення.  

Таким чином, запропоновані заходи призведуть до зниження споживання 

електроенергії та відповідно зниження собівартості агломерату, що у свою чергу 

при подальшому його використанні як сировини для доменного виробництва 

призведе до зниження собівартості чавуну та підвищення продуктивності 

доменної печі на 5,0 %.  
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ЗАСТОСУВАННЯ SELENIUM IDE ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ 

 

Сучасні веб-застосунки – складні програмні системи, які мають багату 

функціональність та забезпечують їх використання одночасно декількома сотнями 

та тисячами користувачів. Відповідно, питання забезпечення якості таких 

застосунків не може бути переоціненим, а їх тестування у процесі розробки та 

після випуску стало обов’язковим етапом життєвого циклу програмного продукту 

[1]. Виходячи з цього, актуальними стають технології, які забезпечують 

автоматизацію тестування, перекладаючи рутинні операції перевірки застосунків 

на програмні засоби тестових фреймворків [2]. Для автоматизованого тестування 

веб-застосунків популярним є сімейство програмних засобів Selenium, перевагами 

якого є підтримка різних браузерів для виконання тестів, підтримка використання 

різних мов програмування для розробки тестів, використання великої кількості 

ідентифікаторів веб-елементів, можливість створення тестових наборів, 

можливість інтеграції з популярними тестовими фреймворками, відкритість 

вихідного коду, вільне розповсюджування тощо [3]. Такі переваги забезпечили 

обрання технології Selenium WebDriver як основи для стандарту W3C WebDriver, 

що регламентує підходи до віддаленого управління веб-браузерами [4]. 

Метою дослідження було визначення практичних аспектів використання 

інструмента Selenium IDE, який входить до сімейства Selenium, для автоматизації 

створення прототипів модульних тестів веб-застосунків. Selenium IDE – це 

інтегроване середовище розробки (IDE) для тестів Selenium, реалізоване у вигляді 

плагіну (plugin) до браузерів Chrome, Firefox або Edge, що дозволяють виконувати 

запис дій користувача у тестовий сценарій (TestCase), редагування, налагодження 

тестів та автоматичне їх виконання. Функціональні можливості Selenium IDE 

включають: 

- автоматичний запис та відтворення тестових сценаріїв; 
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- ідентифікацію веб-елементів застосунку за допомогою CSS id, CSS класу, 

HTML-тегу, атрибуту name HTML-тегів, тексту або фрагменту тексту 

гіперпосилання (тексту між тегами <a> та </a>), значення XPath, значення 

DOM; 

- автозавершення (вибір із списку) при введенні команд Selenium IDE з 

описом призначення та синтаксису обраної команди; 

- інструмент виділення на веб-сторінці веб-елементу, використовуваного 

командою Selenium IDE як аргумент, та інструмент пошуку веб-елементу 

на сторінці за значенням вказаного у команді локатора; 

- точки зупинки та покрокове проходження тестів; 

- виведення повідомлень команд скрипту до журналу; 

- можливість збереження тестів у файлах з розширенням .side у форматі 

JSON з подальшим їх використанням; 

- можливість експорту тестів у файли з вихідним кодом для популярних 

тестових фреймворків на мовах Java (JUnit), C# (NUnit, xUnit), JavaScript 

(Mocha), Python (pytest), Ruby (RSpec). 

У даній роботі будо виконано дослідження аспектів застосування 

інструментів Selenium IDE при тестуванні веб-застосунку «Депозитний 

калькулятор» https://fin-calc.org.ua/ua/deposit/calculate/, який дозволяє 

розраховувати прибуток від депозиту, що нараховується кожен місяць, та 

сумарний прибуток за весь термін депозиту. Були сформовані тест-вимоги для 

основної функціональності застосунку, за якими розроблені тестові сценарії та 

виконана їх реалізація як тестових скриптів Selenium IDE. 

У результаті виконання досліджень були зроблені такі висновки та 

пропозиції: 

1. Кількість можливих опцій розрахунку прибутку від депозиту можна 

звести з наявних на інтерфейсі п’яти до трьох: капіталізація відсотків (щомісячна), 

капіталізація відсотків (щоквартальна) і виплата відсотків (з будь-яким періодом). 

2. Доцільним було б обрання типу даних з плаваючою комою замість цілого 

типу для значень у полі «Сума депозиту». 

3. При наявності декількох типів ідентифікаторів веб-елементів, перевагу 

необхідно надавати у такому порядку: id, name, css, xpath. 

4. Розроблені в Selenium IDE тестові сценарії рекомендуються як прототипи 

тестів WebDriver, які можуть отримуватись експортуванням з Selenium IDE. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-СКРАПЕРІВ ДЛЯ ПОШУКУ НОРМАТИВНОЇ 

ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

З кожним днем наш світ переноситься у віртуальний світ веб-сервісів та 

додатків, які значно спрощують наш побут і допомагають нам в повсякденному 

житті. Нема такої сфери, яку б не зачепила віртуалізація бізнес процесів, або 

діджиталізація документів та спрощення відносин між людьми. 

Кожен бізнес має своє програмне забезпечення та відповідні до нього 

сервіси, структуру, налагоджені бізнес процеси, тощо. Інформаційно-довідкові 

послуги націлені переважно на збирання, зберігання та отримання на запит 

користувача формалізованої інформації економічного, технічного або 

технологічного характеру. Безпосередньо довідкові послуги вирішують всі 

поставлені завдання щодо забезпечення замовників нормативною інформацією [1]. 

В найрізноманітніших сферах інженерії програмного забезпечення для 

автоматичного вилучення даних з недостатньо структурованої системи 

електронного документообігу і збереження структурованих даних у таблицях або 

базах даних, використовують скрапінг або парсинг. Веб-скрапінг виконується за 

допомогою комп'ютерних програм, що імітують поведінку людини в інтернеті, або 

з'єднуючись з веб-сервером напряму по протоколу HTTP, або управляючи 

повноцінним веб-браузером. Але буває і скрапінг за допомогою копіювання даних 

людиною. Це форма, в якій конкретні дані збираються та копіюються з інтернету, 

як правило, в базу даних або електронну таблицю для подальшого пошуку чи 

аналізу [2]. 

Аналіз категорій веб-скраперів та методів їх використання:  
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1. Ручне копіювання та вставка: це єдине прийнятне рішенням, коли на 

вебсайтах свідомо встановлюються бар'єри (CAPTCHA) для перешкоджання 

автоматизованій обробці. 

2. Шаблони (регулярні вирази). Використовуються функції пошуку 

тексту за шаблонами (регулярними виразами). 

3. HTTP-програмування: статичні і динамічні вебсторінки можуть бути 

вилучені шляхом розміщення HTTP-запитів на віддаленому вебсервері за 

допомогою програмування сокетів. 

4. HTML-аналізатори: веб-сайти мають великі колекції сторінок, які 

генерується динамічно з базового структурованого джерела, як бази даних.  

5. DOM-аналіз: вбудовуючись у повноцінний веббраузер, наприклад, 

Internet Explorer або Mozilla, програми можуть отримати динамічний вміст, 

згенерований клієнтськими сценаріями.  

6. Веб-скрапінг ПЗ: таке ПЗ автоматично розпізнає структуру даних 

сторінки або забезпечує інтерфейс запису. Це усуває необхідність вручну писати 

веб-скрапінг код, або деякі скриптові функції, які можуть бути використані для 

вилучення і перетворення вмісту і інтерфейсів баз даних, що дозволить зберігати 

пошкоджені дані в локальних базах даних.  

7. Платформи вертикальної агрегації: вони створюються і 

контролюються численними «ботами» для конкретних вертикалей без 

безпосередньої участі людини, і без роботи, пов'язаної з конкретним цільовим 

сайтом.  

8. Розпізнавання семантичних анотацій: сторінки після виконання 

скрапінгу охоплюють метадані або семантичні позначки і анотації.  

Аналіз проблеми автоматичного збору веб-даних та перспективи 

використання засобів парсингу для пошуку нормативних документів в будь якій 

технічній галузі з метою підвищення ефективності пошуку веб-документів на 

запит користувача та рівня структурованості системи технічного регулювання, 

довів необхідність створення повноцінного застосунку. За спеціальним 

посиланням додаток буде отримувати веб-сторінку з технічним документом, після 

чого за допомогою обробки серверних технологій розроблених на мові 

програмування Kotlin, буде сформована книга в форматі .epub, який можливо 

використовувати для електронних книг. Клієнтська частина буде розроблена за 

допомогою Next.js фреймворка на базі бібліотеки React. Агрегація та аналіз даних, 

сформованих на основі побажань користувача, використовуються для подальшої 

рекомендації літератури та документації відповідно до його інтересів, категорій, 

стилю, тощо.  

Отже, запропонована структура дозволить реалізувати веб-скрапер, що 

підвищить ефективність пошуку веб-документу в електронній базі даних 

нормативних документів на запит користувача, а також рівень структурованості 

системи документообігу.  
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ВПЛИВ ЗМІСТУ БІОГАЗУ НА ЕМІСІЮ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК 

 

Екологічні характеристики продуктів спалювання біогазу, природного газу і 

їх сумішей можуть бути визначені на підставі результатів математичного 

моделювання динаміки розкладання і освіти різних компонентів, які впливали на 

появу шкідливих речовин. 

На математичній моделі досліджено утворення шкідливих домішок в 

продуктах згорання біогазів, природного газу та їх сумішей. За комп’ютерними 

розрахунками встановлено, що кількості оксиду вуглецю при спалюванні біогазу 

на порядок менше, ніж у продуктах згорання природного газу, та становить 

.  

Основними шкідливими компонентами у продуктах згорання газоподібного 

палива є оксиду азоту. Розрахунки довели, що в продуктах згорання біогазу вміст 

оксидів азоту в 1,5-2 рази менше, ніж у продуктах згорання природного газу, 

внаслідок зменшення температура горіння, наявності в біогазі CO2 і Н2О.Добавка 

біогазу до природного газу в пропорції БГ: ПГ =1:1 призводить до зниження рівня 

NO на 45% і NO2 на 22%. Навіть для біогазів, що містять домішки NН3 (Рисунок 1) 

та NO що характерно для біогазу сільськогосподарських БГУ, вихід оксидів азоту 

нижче, ніж у природного газу, на 36% N0 і 17,5% NO2. (Рисунок2) 
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Рисунок 1 – Результати комп’ютерного розрахунку кінетики процесу 

горіння біогазу з домішкою 0,004% NH3 

 
Рисунок 2 – Вміст оксидів азоту в продуктах згоряння природного газу, 

біогазу та їх суміші NO та NO2 

Отже, добавку біогазу до природного газу можна рекомендувати як один зі 

способів зниження виходу оксидів азоту при горінні газоподібного палива є 

оксиду азоту. 
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ПОШУК РАЦІОНАЛЬНИХ ШЛЯХІВ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ ВОДИ 

У ПРОКАТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. 

 

Актуальність проблеми. Для зниження собівартості прокатної продукції 

необхідно знижувати невиробничі витрати супутніх елементів виробництва, 

включаючи водопостачання і водовідведення. Враховуючи постійне зростання 

ціни на природну воду, екологічні вимоги на забруднення рідких стоків ця 

проблема стає особливо важливою в даний час.  

Питання економії ресурсів, раціонального використання природної і 

технічної води, Дослідження, розробки необхідного обладнання представлені в 

працях відомих вчених України: В.Л.Мазура, В.О.Ніколаєва, О.Ї.Трайно та інших 

зарубіжних дослідників.  

Мета дослідження – провести аналіз різних способів охолодження смуг і 

рулонів листової сталі та вибрати раціонально технологія водо охолодження зі 

зменшенням витрат. 

В роботі розглянуто особливості сучасних технологій водоспоживання і 

водовідведення промислових підприємств. Найбільш прогресивний замкнутий 

цикл використання води це зворотно-прямоточна схема. Для технологічних потреб 

вживана вода з гарячої прокатки проходить складну технологію зниження 

температури і очищення від мастил. В подальшому вона використовується також 

при охолоджені рулонів гарячого прокату. При цьому виникають деякі 
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суперечливі вимоги: скоротити час охолодження ,не порушуючи якість металу при 

мінімальних витратах води. Детальний аналіз відомих технологій охолодження 

показав,що природне охолодження при мінімальної вартості потребує багато часу 

до 4-6 діб. При чому порушуються його механічні властивості. Більш ефективні 

способи примусового прискореного охолодження: повітряне,водоповітряне , 

водяні. Згідно мети роботи проведено дослідження технології охолодження з 

використанням водоповітряної суміші. 

Встановлено, що відносно примусового повітряного охолодження 

коефіцієнт тепловіддачі зростає в 2-3 рази,а тривалість процесу скорочується до 

12-13 годин. Витрати води відносно незначні до 0,33м3/год. Дослідження 

характеру охолодження рулону від центру до поверхні (рис.1) показав, що процес 

стабільний та як і при природному варіанті зниження температури по всьому 

перерізу нелінійне від 500 до 40 ◦С. Якість металу не порушується.  

 

 
 

Рис.1 – Зміна температури центра та температури поверхні рулону при 

повітряному охолодженні. 

 

Підсумовуючи все вище наведене,слід зазначити: 

1. Проведений аналіз різних технологій прискореного охолодження показав 

на доцільність використання способу з допомогою водоповітряної суміші.  

2. Дослідження характеру охолодження підтвердила стабільність процесу по 

перерізу рулону і зниження температури від 500 до 40 С0, не порушуючи основні 

властивості металу. 

3.Водоповітряне охолодження суттєво знижує витрати води, зберігає якість 
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металу і представляється доцільним його використання в прокатних цехах 

середньої продуктивності.  
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ЕНЕРГЕТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ СИЛОВИХ УСТАНОВОК 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

В наш час актуально питання дотримання екологічних норм викидів 

вихлопних газів автомобілів, і навіть норми витрати будь-якого споживаного 

палива для різних видів транспорту. Для всіх типів існуючого палива, яке 

використовується в камерах згоряння двигунів, потрібне їхнє попереднє очищення 

та доробка [2]. Існує багато способів вирішення вищеозначеної проблеми, але всі 

вони або не забезпечують достатньої якості обробки палива, або затратна частина 

перевищує очікуємий економічний ефект [2]. Тому проблема оптимізації 

енергетичного ефекту при згорянні органічного палива є актуальною і потребує 

вирішення. 

Для вирішення поставленої проблеми ми звернули увагу на зміну під 

впливом електромагнітних полів структури рідких вуглеводнів. Виявлено 

оптимальні параметри магнітного поля, що дозволило отримати наступні 

результати. 

Встановлено, що запропонована магнітна обробка палива знижує його 
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витрату приблизно на 15-20 відсотків (в залежності від виду палива та потужності 

двигуна) при зберіганні його динамічних характеристик.  

Отримано патент України на корисну модель № 146615, від 03.03.2021 року. 

Результати досліджень можуть бути використані у паливних системах 

двигунів наземного, водного та повітряного транспорту з метою покращення 

роботи паливної системи, покращення експлуатаційних характеристик та 

збільшення термінів між регламентними обслуговуваннями транспортних засобів. 

Таким чином, застосування магнітної обробки вуглеводного палива дозволяє 

знизити його витрату без зменшення потужності двигуна та покращує його 

динамічні показники.  

Термін окупності запропонованого пристрою, який реалізує запропоновану 

технологію не перевищує 3 місяців в залежності від потужності двигуна. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОЧИЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ З 

ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

 

У процесі протягування дроту через отвір волочильного інструменту, 

розміри якого менше, ніж вихідні розміри прутка у зоні контакту виникають 

значні напруження. Найбільш часто процес волочіння застосовують для 

виробництва дроту круглої форми. Для зниження витрат на виготовлення 

волочильного інструменту доцільно визначити витрати на матеріал. 
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Рисунок 1 – Модель твердосплавної волоки з конічним профілем каналу 

а – переріз волоки, б – епюра напружень при критичних навантаженнях 

 

Найбільш широко застосовуються волоки з вальфрамкобальтового сплаву 

(ВК4, ВК6). Найбільші навантаження сприймають волоки у чорнових проходах. 

Це пов’язано з коливанням розміру заготовки, незадовільними умовами змащення, 

наявність окалини ( при волочінні стального дроту), динамічним навантаженням.  

Вартість твердосплавних волок включають, в тому числі витрати на 

матеріал з якого вони виготовлені. Вартість матеріалу складає біля 40 відсотків 

вартості готового виробу (волоки).  

На вітчизняному виробництві найпоширенішими є волоки з геометричними 

параметрами представленими в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Габаритні геометричні характеристики волок зі сплаву ВК3, 

ВК4, ВК6 

№ з/п 

Діаметр 

дроту, d 

мм 

Зовнішній 

діаметр 

волоки, D 

мм 

Висота 

волоки, 

H, мм 

№ з/п 

Діаметр 

дроту, d 

мм 

Зовнішній 

діаметр 

волоки, D 

мм 

Висота 

волоки, 

H, мм 

1. 0,1-0,4 6 4 9. 4,2-12,5 30 20 

2. 0,1-0,4 8 5 10. 5,7-12,5 30 21 

3. 0,2-1,5 8,5 7 11. 9,6-16,5 34 24 

4. 0,5-2,3 11 10 12. 14,5-15,5 35 25 

5. 0,8-4,7 16 14 13. 14,5-25,5 50 28 

6. 0,8-4,7 16 15 14. 24,5-34,5 60 34 

7. 1,5-5,7 22 18 15. 33,5-43,5 75 34 

8. 2,3-6,2 22 18 16. 44,5-51,5 90 34 
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Рисунок 2 – Волоки з конічним профілем каналу 

а- основні геометричні параметри, б - епюра концентрації напружень  

 

Дослідження показали, що незалежно від геометричних розмірів волоки та 

діаметру дроту, що протягується, найбільші напруження виникають у калібруючій 

зоні волоки lk ( рис. 2). Для зниження витрат твердого сплаву при виготовленні 

волоки доцільно застосовувати збірну конструкцію, в якій лише внутрішня 

частина збірної волок виготовляється з твердого вальфрамкобальтового сплаву. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ НАПОРІВ У ВОДОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ 

 

Забезпечення максимально стабільної та надійної роботи житлово-

комунальних підприємств в період дії воєнного стану та в період відновлення 

країни є запорукою розвитку країни. З початком повномасштабної війни 

функціонування комунальних підприємств потребує нестандартних рішень. Це 
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пов’язано із повною та частковою відбудовою населених пунктів, які найбільше 

постраждали під час бойових дій, навантаженням на міські інженерні мережі в 

результаті переміщення населення з окупованих територій, або, навпаки, 

зменшенням надання послуг внаслідок виїзду населення з територій, що 

інтенсивно обстрілюються. Дослідження динаміки напорів у водопровідній мережі 

при зміні гідравлічних умов її роботи було розпочато в довоєнний період, та 

передбачало аналіз впливу пропускної здатності ділянок на розподіл тисків, що є 

суттєвим фактором при виконанні реконструкції міських водопровідних мереж 

[1]. Але необхідність повного відновлення міських районів, населених пунктів та 

їх інфраструктури дає підставу вважати умови живлення мережі суттєвим 

фактором для аналізу динаміки напорів. 

Тому метою роботи є дослідження розподілу вузлових напорів та утворення 

районів з надмірним і недостатнім тиском у водопровідній мережі з урахуванням 

умов живлення та зміни пропускної здатності ділянок.  

Дослідження гідравлічних характеристик мережі при різних умовах 

живлення виконано за наступною методикою: розроблена розрахункова схема 

водопровідної мережі із 8 контурів, 18 вузлів та 25 ділянок (таблиця 1); виконано 

гідравлічний розрахунок мережі за трьома варіантами її живлення; для кожного 

варіанту живлення мережі визначено розташування контрольного вузла та 

визначені геодезичні позначки відносно нього; здійснено розрахунки після зміни 

питомого опору окремих ділянок магістральної мережі із кроком ∆h у 10, 20, 30%; 

виконано гідравлічний розрахунок мережі за трьома варіантами живлення з 

урахуванням зміни опору ділянок; розраховані п’єзометричні позначки у вузлах 

мережі; виконано аналіз площі зон недостатнього напору за умовою 

 

     вi нH H , 

де вiH , нH  – є значеннями вільного та необхідного напору в і-му вузлу [2, п. 

6.31]. 

Таблиця 1 – Вихідні дані для дослідження 

 

№ Схема мережі Умови живлення Зміна опору 

ділянок 

1 

 

Вузол №1 

Q=1192,1 л/с 

Геодезична 

позначка Z1=100м 

Зміна пропускної 

здатності ділянок: 

1-2-6-9-10-13-17; 

1-3-7-8-15-14-16-

17-18-12-11-5-4 

=10; 20; 30% 
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2 

 

Вузол №14 

Q=1120,5 л/с 

Геодезична 

позначка Z1=90м 

1-2-6-9-10-13-17; 

1-3-7-8-15-14-16-

17-18-12-11-5-4 

=10; 20; 30% 

3 

 

Вузол №11, 12 

Q11=486,3 л/с 

Q12=486,3 л/с 

Геодезична 

позначка 

Z11=94,5м 

Z12=92 м 

1-2-6-9-10-13-17; 

1-3-7-8-15-14-16-

17-18-12-11-5-4 

=10; 20; 30% 

 

При зменшенні пропускної здатності ділянок найменша площа зон 

недостатнього напору спостерігалась за умови живлення мережі у вузлах 11 та 12. 

При зміні пропускної здатності ділянок, зазначених у таблиці 1, на 30%, було 

встановлено до восьми вузлів з недостатнім напором у порівнянні з дванадцятьма 

за умови живлення мережі в один вузол.  

Таким чином, моделювання ситуацій, що зумовлюються змінами стану 

водопровідних мереж під час експлуатації та умовами їх живлення, дозволяє 

вибрати оптимальний варіант при її проєктуванні, визначити необхідну кількість 

контрольних вузлів та уточнити місця їх розташування.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТМАСОВИХ 

ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Воєнні події ускладнили роботу комунальних підприємств, як на територіях, 

де безпосередньо відбувались бойові дії, так і у містах із зруйнованою 

інфраструктурою. З початку повномасштабного вторгнення не залишилось міст, 

які б не мали руйнувань після масштабних обстрілів. Тому питання відновлення 

роботи міських інженерних мереж є актуальним. 

Для відновлення водопровідних мереж застосовуються пластмасові 

трубопроводи. Як показали результати досліджень [1], полівінілхлоридові 

трубопроводи є найбільш рентабельним способом транспортування води: їх 

несуча здатність при згині збільшується зі збільшенням діаметра 

Поліетиленові труби та фітинги мають тривалий термін експлуатації, а 

витрати на їх обслуговування знижуються [2]. При відновленні водопровідних 

мереж змінюються характеристики їх окремих ділянок. Враховуючи, що система 

подачі та розподілу води являє собою комплекс взаємоув’язаних елементів, то 

зміна показників окремих елементів потребує корегування показників інших, а 

саме насосних станцій. Отже є актуальною задача прогнозування впливу ділянок 

мережі, які підлягають відновленню, на зміни втрат напору в ділянках та напір у 

вузлі живлення мережі. 

Оптимальним варіантом відновлення мережі є такі умови її виконання, за 

яких подач та напір насосних станцій залишаються постійними. Для цього 

необхідно, щоб не змінились сумарні втрати напору на шляху від підключення 

водоводів до мережі до найбільш несприятливого вузла. Сумарні втрати напору на 

вказаному шляху є основою для розробки метода оцінки впливу відновлення 

окремих ділянок на значення напору у вузлі живлення мережі. Для цього треба 

визначити вплив ділянки, яка підлягає відновленню, на загальний опір мережі.  

Тому метою роботи є оцінка впливу зміни опору окремих ділянок мережі 

при її відновленні на значення тиску у вузлі живлення мережі.  

Об’єктом дослідження є водопровідна мережа із 18 контурів 66 ділянок та 49 

вузлів.  
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Методика дослідження складалась з наступних етапів: 

- моделювання 31 варіанту відновлення мережі за кількістю окремих 

ділянок; 

- для кожної ділянки розглянуто 15 варіантів можливої зміни опору, для 

ділянки із чавунних труб за початковим опором було розраховано діаметр 

пластмасового трубопроводу, для оцінки можливості використання пластмасових 

труб з меншим діаметром для кожної ділянки було розглянуто 3 найближчих 

менших діаметра за існуючим сортаментом; 

- виконання гідравлічних розрахунків з урахуванням зміни опору 

кожної із ділянок; 

- розрахунок питомого опору ділянок з урахуванням їх зміни за 

формулою 

S0= і/ Q2, 

де і – питомі втрати напору, м/м; 

Q – витрата води на ділянці, м3/с; 

- визначення напорів в місці підключення водоводів до мережі для 

різних значень зміни опору ділянок; 

- аналіз отриманих результатів. 

Отже, підсумовуючи все вищенаведене, слід зазначити, що: 

1.У порівнянні з іншими ділянками відновлення ділянок, які транспортують 

воду до невигідного вузла за найбільш коротким шляхом, чинить найбільший 

вплив на значення напору у вузлі живлення мережі.  

2. Питомий опір є одним із критерієм, що дозволяє визначити діаметр 

пластмасового трубопроводу. 

3. Суттєво зменшити діаметр пластмасових труб дозволяє перерозподіл 

потоків у кільцевій мережі. 

4. Оцінка впливу ділянок на різних напрямках руху води у водопровідній 

мережі можна здійснювати за повним фіктивним опором відповідного напрямку 

транспортування води. 

5.Розробка оперативного методу оцінки впливу реконструкції на гідравлічні 

показники роботи мережі дозволить комунальним підприємствам визначати 

об’єми та способи відновлення пропускної здатності окремих ділянок та мережі в 

цілому.  
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ЯКІСТЬ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВТОМНУ 

МІЦНІСТЬ ДЕТАЛІ 

 

Складні виробничі умови вимушують розглядати більш жорсткі 

конструктивні обмеження при розробці деталей та вузлів металургійного 

обладнання [1].  

Втомна міцність деталей, особливо виготовлених з високоміцних матеріалів, 

істотно залежить від якості обробки поверхневого шару. Циклічна міцність 

деталей, що мають грубу обробку поверхні, випадкові подряпини, поверхні вкриті 

корозією, значно нижчі, ніж таких же деталей з ретельно обробленою 

(полірованою) поверхнею. З огляду на те, що зародження втомної тріщини 

відбувається на поверхні, або поблизу поверхневих шарів [2] можна зробити 

висновок, що саме стан поверхні впливає на опір втомному руйнуванню, а отже є 

основною характеристикою об'ємних механічних властивостей деталей.  

Втомна міцність може бути підвищена за рахунок поліпшення якості 

поверхневого шару шляхом його пластичного деформування (обкатка роликами, 

дробеструменева обробка та ін.) [3] або шляхом термічної та термохімічної 

обробки (поверхневе загартування, азотування, ціанування та ін.) [4]. 

У першому випадку зміцнення створюється за рахунок ущільнення 

зовнішніх шарів і наведення в них залишкових стискаючих напружень, що сприяє 

підвищенню витривалості.  
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При термічній та термохімічній обробці змінюються структура, хімічний 

склад і фізико-механічні властивості поверхневого шару, що також викликають 

виникнення напружень стиснення [5].  

Врахування впливу якості поверхні на втомну міцність проводиться 

введенням у розрахунок коефіцієнта якості поверхні [6], який визначається [7]: 

 

R

R




 ,       (1) 

або 

R

R




 ,       (2) 

 

де σ'R τ'R – межа витривалості зразків, що мають задану обробку поверхні; 

σR, τR – межа витривалості ретельно відполірованих зразків. 

Таким чином при розрахунках деталі на міцність введення коефіцієнта 

якості обробки (1) або (2) дозволяє встановити взаємозв'язок впливу обробки 

поверхні на втомну міцність деталі. 
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АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАТОРІВ НАПРУЖЕНЬ, ЯК ФАКТОРІВ ВПЛИВУ 

НА ЗМІНУ ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ 

 

Робота в складних виробничих умовах ставить в більш жорсткі 

конструктивні обмеження розробку вузлів та агрегатів металургійного комплексу 

[1].  

Численні експериментальні дослідження деталей показують, що у місцях 

різких змін форми поперечного перерізу за наявності прорізів, витоків, отворів, 

жолобників та іншого, а також у місцях контакту деталей виникають підвищені 

місцеві напруження. Отже концентрацію напружень варто розглядати як місцеве 

або локальне підвищення напружень, викликане різкою зміною поперечного 

перерізу деталі та наявністю макродефектів структури [2].  

Міцність деталей з концентраторами напружень при дії статичних 

навантажень практично залежить від місцевих напружень [3]. 

При циклічно змінних напруженнях у зоні концентратора напружень 

зароджується мікротріщина, яка поступово розвивається в макротріщини і 

послаблює поперечний переріз деталі настільки, що відбувається раптове крихке 

втомне руйнування [4]. Урахування впливу концентрації напружень на зниження 

витривалості проводиться введенням у розрахунок ефективного коефіцієнта 

концентрації, який визначається [5]: 

 

RK

RK



 ,       (1) 

 

де σR – межа витривалості гладких зразків; 

σRК – межа витривалості зразків з концентраторами напружень та розмірами 

поперечного перетину такими ж, як і у гладких зразків; 
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Числові значення Kσ для найбільш типових концентраторів напружень 

наводяться в довідковій літературі. При відсутності довідкових даних Kσ можна 

визначити приблизно за формулою: 

 
)1(1   qK       (2) 

 

де q – коефіцієнт чутливості матеріалу до місцевих напружень, для 

конструкційних сталей q=0,6-0,8; 

ασ – теоретичний коефіцієнт концентрації напружень. 

 

Отже, введення коефіцієнта чутливості матеріалу (2) дозволяє враховувати 

вплив концентрації напружень в розрахунках на витривалість. Таким чином при 

варіюванні коефіцієнту чутливості матеріалу до місцевих напружень від 0,6 до 0,8 

викликає зниження втомної міцності готової деталі по відношенню до гладких 

зразків на 20-40 %, для нівелювання даного ефекту варто намагатися мінімізувати 

кількість таких концентраторів місцевих напружень як отвори, виточки, вирізи, 

виступи, а також різкі зміни поперечного перерізу деталі.  
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТОЗДАТНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВОДІВ В 

УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

У більшості металургійних підприємств робота ремонтних служб заснована 

на стратегіях обслуговування за технічним станом, при яких акцент робиться на 

використанні засобів технічної діагностики, завдяки чому виявляють більшу 

частину дефектів на ранній стадії, не даючи їм перерости у відмову. Це дозволяє 

підвищити надійність обладнання за рахунок скорочення числа поступових відмов 

та частки раптових відмов у їхній загальній кількості [1].  

В умовах промислового комплексу в експлуатації знаходяться близько 68 

тисяч кілометрів різноманітних трубопроводів [2], зношеність яких як основних 

виробничих засобів на 2015 рік досягала 65 % [3]. Більшість даного обладнання 

знаходиться в важкодоступних місцях, тому для забезпечення безвідмовної, 

надійної та безпечної їхньої експлуатації постає актуальне питання застосовування 

безконтактних методів оцінки технічного стану. 

За встановленим регламентом [4] існує 9 видів неруйнівного контролю: 

магнітний, електричний, вихрострумовий, радіохвильовий, тепловий, оптичний, 

радіаційний, акустичний (ультразвуковий) і проникаючими речовинами. 

Акустичний метод, що заснований на ультразвукових коливаннях, широко 

використовують для вимірювання товщини стінок трубопроводів. Похибка 

ехоімпульсних приладів при вимірюванні виробів з добре обробленими 

паралельними поверхнями не перевищує 0,01 мм, мінімальна товщина 

вимірювання пласких зразків становить 0,25 мм. При вимірюванні розмірів 

деталей з грубо обробленою поверхнею, з наявністю корозії і непаралельними 

поверхнями похибка вимірювань підвищується до 0,1-0,2 мм, а мінімальна 

товщина вимірювання до 1,2-1,5 мм [5]. 
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Іншим, більш універсальним, способом вимірювання дефектів 

трубопроводів є – вихрострумовий неруйнівний контроль, заснований на 

наведенні електричних струмів в контрольованому матеріалі. Основне 

призначення – виявлення дефектів типу порушення суцільності (тріщини, 

волосовини, включення); вимірювання розмірів та метрологія (товщина стінок і 

товщина покриттів; визначення фізико-механічних властивостей; визначення 

компонентного та хімічного складу; визначення динамічних характеристик (вплив 

термообробки) [6]. 

Високочутливе вихрострумове устаткування дозволяє швидко і надійно 

виявити дефекти. Метод безпечний, надійний і прийнятний для виробництв із 

строгими обмеженнями та вимогами до відповідності технічним умовам [7].  

Основним недоліком ультразвукового методу являється необхідність 

прямого контакту прибору з шаром контактної рідини нанесеної на поверхні 

труби, що у випадку діючого металургійного виробництва не завжди можливо. 

При всіх своїх очевидних перевагах вихрострумовий метод неруйнівного 

контролю також не є досконалим та має свої недоліки, а саме обмеження 

застосування для контролю якості матеріалів, на наявність в них несуцільності і 

неоднорідності по всій товщині стінки для виробів з товщиною стінки не більше 7 

мм та можливість контролю якості тільки для електропровідних матеріалів. 

Таким чином, підсумовуючи все вищесказане можна зробити висновок, що з 

огляду виробничих умов експлуатації трубопроводів варто розглядати комбіновані 

методи неруйнівного контролю, а саме, акустичний метод доповнювати, по 

можливості, апаратними методами вихрострумового контролю та навпаки.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАЛИХ ГЕС ДЛЯ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВІДДАЛЕНИХ РАЙОНІВ МІСТ 

 

Гідроенергетичний потенціал малих річок України складає близько 12 501 

млн.кВтгод, що є високим доцільно-економічним показником для встановлення 

та використання міні-гідроелектростанцій як альтернативного джерела 

електроенергії населених пунктів, розташованих у районах, віддалених від мереж 

центрального електропостачання. 

Ефективне використання цього потенціалу дозволить вирішити низку 

проблем, а саме: 

- забезпечення безперебійного енергопостачання населення, яке 

проживає у районах, віддалених від центральних електромереж;  

- зменшення викидів забруднюючих речовин від традиційних установок 

виробництва електроенергії; 

- заощадження фінансових коштів населення через зниження оплати за 

енергоспоживання від відновлювального джерела енергії; 

- зниження кількості використання традиційних паливно-енергетичних 

ресурсів на 1 387 тис. умовного палива. 

Гідроенергетичний потенціал малих річок (рисунок 1) західної та північно-

східної частини України, які найбільш віддалені від потужних атомних та 

теплових електростанцій, є достатнім для повноцінного енергозабезпечення цих 

областей. 
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Рисунок 1 – Загальний (а) та доцільно-економічний (б) гідроенергетичні 

потенціали окремих областей України 
 

Аналіз споживання електричної енергії населенням з власним сільським 

господарством цих районів демонструє: 

- енергоспоживання змінювалось в межах від 500 до 2 450 кВтгод/рік при 

зміні потужності споживання від 0,12 до 5,8 кВт в залежності від сезонних робіт, 

опалювального сезону, кількості членів родини; 

- середній рівень споживання електричної енергії окремим господарством 

становить 136584 кВтгод/рік, споживана потужність: 2,360,167 кВт; 

- середній рівень потреби електроенергії однієї родини з власним сільським 

господарством становить 5,7 кВтгод на добу, або 2000 кВтгод на рік. 

Забезпечення енергетичних потреб за вищезазначеним аналізом споживання 

електроенергії дозволяє зробити висновок, що побудова малої гідроелектростанції 

потужністю від 150 до 300 кВт – доцільна з економічної та енергетичної точки 

зору, а отже міні ГЕС можуть стати потужною основою енергозабезпечення для 

всіх регіонів Західної України, а для деяких районів Закарпатської та Чернівецької 

областей – джерелом автономного енергозабезпечення. 

Ефективність малої гідроенергетики може бути забезпечена тільки при 

широкому її використанні та знаходженні найоптимальніших рішень 

комплексного впровадження. На сьогоднішній день на території України 

збереглося 150 малих гідроелектростанцій, 49 – діючих та 101 одиниця відповідно 

непрацюючих, але з можливістю реконструкції та подальшої експлуатації. 

Відчутним внеском у вирішенні даної енергетичної задачі – є відновлення вже 

існуючих міні-ГЕС, що значно зменшить як матеріальні затрати на будівництво 

так і час, за який реалізується програма з етапу проєктування.  

Перевагами даного способу енергозабезпечення населення також є відносно 

мала вартість енергоносія, так як він відноситься до відновлювальних джерел 

енергії, малі терміни будівництва, простота експлуатації та ремонту, можливість 



245 

 

прямого використання стоку річок без побудови греблі для створення значного 

перепаду рівня води у б’єфах. 
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ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ У ПОЖЕЖНІЙ 

БЕЗПЕЦІ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Металургійні підприємства, що розташовані у нашому регіоні, не належать 

до об’єктів підвищеної небезпеки з точки зору радіаційної безпеки. Але деякі види 

робіт передбачають застосування джерел іонізуючого випромінювання у вигляді 

радіоактивних речовин або спеціальних пристроїв. До таких робіт можна віднести 

контроль брухту на наявність радіоактивного забруднення, використання джерел 

гамма-випромінювання з метою виявлення внутрішніх дефектів у металічних 

виробах, застосування іонізуючого випромінювання у КВП та пожежних 

сповіщувачах. Останні широко застосовуються не тільки у промисловості, а також 

у закладах торгівлі, освіти, офісах тощо.  

Завжди застосування радіоактивних речовин викликає відповідні ризики 

впливу іонізуючого випромінювання на організм людини. Широке застосування 

радіоізотопних сповіщувачів, наявність у них джерел випромінювання і 

можливість пошкодження внаслідок аварії чи пожежі викликає питання: наскільки 

вони безпечні? 
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За мету даного дослідження було поставлено з’ясування ступеня небезпеки 

того чи іншого радіоактивного ізотопу, що застосовуються в сповіщувачах та 

визначити найприйнятнішій з них. 

Взагалі, у промислових пожежних датчиках застосовуються в основному 

ізотопи плутонію та америцію [1]. При розрахунку пробігу альфа-часток у повітрі 

при температурі 15 ºС і тиску 101,3 кПа встановлено, що при розпаді плутонію ця 

величина пробігу становить 56 мм а при розпаді америцію – 61 мм. Також відомо, 

що при розпаді америцію утворюється нептуній [2]. Нептуній-237 також є альфа-

активним ізотопом і, у свою чергу, розкладається з утворенням протактинію. 

Енергія альфа-часток при цьому розпаді становить 4,77-4,79 МеВ, а довжина 

пробігу у повітрі складає близько 50 мм. Відомо, що питома активність нептунію 

складає 26 ГБк/кг, що приблизно у 4900 разів менше, ніж питома активність 

америцію, тобто з часом загальна активність радіонуклідів у датчику зменшується. 

Період напіврозпаду нептунію-237 більше 2 млн. років [2], тому активність його 

дочірнього нукліду, протактинію, можна не враховувати.  

Гамма-кванти, що утворюються при розпаді нептунію, мають велику 

проникну здібність. Проте, зважаючи на мікроскопічну кількість цього ізотопу у 

датчику і великий період напіврозпаду, можна стверджувати, що потужність 

експозиційної та поглиненої доз у повітрі навіть близько від сповіщувача буде 

незначною. 

Однак, з точки зору утилізації, довгоживучий Pu-239 являє проблему, тому 

його більш доцільно заміняти на Am-241 [3-5]. 

Ще одна небезпека застосування америцію – його відносна велика (у 

порівнянні з плутонієм) розчинність у воді. Тому він має більш велику рухливість 

у навколишньому середовищі ніж плутоній. При надходженні америцію-241 через 

органи дихання відзначається, що ізотоп швидко переміщається з легенів в кров і 

має здатність до накопичення в скелеті і печінці людини. 

Встановлено, що америцій-241 може надходити в організм і через шкіру. 

Але потрапляння америцію від пожежного датчика у повітря або воду у 

значущій кількості при нормальній експлуатації здається мало імовірним.  

Таким чином, в результаті теоретичних досліджень встановлено, що 

застосування радіоізотопних пожежних датчиків при правильній експлуатації є 

цілком безпечним. Більш доцільно використовувати ізотоп америцію-241. Якщо є 

імовірність потрапляння ізотопу у довкілля, наприклад, у випадку пожежі чи 

аварії, необхідна ретельна перевірка місця, де знаходився датчик. За необхідністю 

проводиться дезактивація.  
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Під час експлуатації пересувних електроустановок передбачається їхня 

тривала робота в межах температур навколишнього середовища від -50 до +50 °С, 

відносній вологості повітря до 98 %, при дії атмосферних опадів та сонячної 

радіації, а також при запиленості повітря до 2,5 г/м3.  

Таким чином, у зоні обслуговування пересувних електроустановок діє 

одночасно декілька факторів підвищеної небезпеки, а саме: вологість, можливість 

одночасного дотику людини до заземлених металоконструкцій і металевих 

корпусів електрообладнання, струмопровідні пил і підлога. Тому зону 

обслуговування пересувних електроустановок за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом відносять до особливо небезпечних приміщень.  

Безпека робіт, що виконуються персоналом з обслуговування пересувних 

електроустановок, досягається конструктивним удосконаленням 

електрообладнання, а також шляхом впровадження технічних засобів захисту, 

організаційних і технічних заходів [1]. При виборі технічних засобів захисту 

необхідно враховувати номінальну напругу, рід та частоту струму, спосіб 

електропостачання, режим нейтралі джерела електричної енергії, вид 

конструктивного виконання електрообладнання (наприклад, кліматичне 
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виконання), а також характер можливого дотику людини до струмопровідних 

частин або металевих неструмопровідних частин, що опинились під напругою 

внаслідок пошкодження ізоляції [1,2].  

Теоретичний аналіз показав, що в пересувних електроустановках поширені 

способи та засоби захисту не завжди є ефективними. Так, занулення не завжди 

забезпечує необхідну за умовами електробезпеки швидкодію струмового захисту, 

оскільки генератори пересувних джерел живлення мають відносно високий 

внутрішній опір і недостатню кратність струму короткого замикання. В свою 

чергу і рознімні з’єднувачі кабельної мережі також не забезпечують надійного 

з’єднання захисних провідників. Обмежений час розгортання пересувних 

електроустановок теж не дає змоги використовувати пристрої захисного 

заземлення з малим опором розтікання й ефективним вирівнюванням потенціалів.  

Таким чином, вимоги щодо організації безпеки експлуатації пересувних 

електроустановок залежать від умов їх використання, призначення обладнання та 

конструктивного його виконання. Встановлено, що для забезпечення безпеки 

персоналу з обслуговування пересувних електроустановок, в разі можливості 

непрямого дотику до їхніх струмопровідних частин, необхідно застосовувати 

захисне заземлення в поєднанні з металевим зв’язком корпусів пересувної 

установки і джерела живлення та безперервним контролем ізоляції з дією на 

сигнал або із захисним вимкненням живлення. Саме дотримання цих простих 

вимог дозволить забезпечити безпечні умови роботи персоналу з обслуговування 

пересувних електроустановок і, тим самим, зберегти їхнє життя та здоров’я.  
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НЕЙРОМЕРЕЖНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ  

 

Багато хто з нас вже стикалися з технологією розпізнавання облич під час 

розблокування смартфонів або коли відмічали друзів на фото у фейсбуці. 

Розвинені країни домоглися величезного прогресу в застосуванні цієї технології в 

різних сферах. Так, один з лідерів в галузі – Китай – ставить для себе амбітну мету 

стати лідером з кількості встановлених камер з функцією розпізнавання осіб та 

вже встановив біля 170 мільйонів камер. 

Японія в свою чергу впроваджує розпізнавання облич у виробництво 

автомобілів, де ця функція використовується для визначення ознак втоми водія та 

запобігання аварій, у системи контролю доступу, що створилися напередодні 

Олімпіади 2020 в Токіо, а також на робочих місцях для моніторингу стану 

робітників та підвищення їх продуктивності. 

В Україні розвиток та впровадження технології розпізнавання обличь тільки 

починається, але вже зараз можна впевнено заявити, що технологія зробила крок в 

корпоративний сектор. Багато підприємств починають впроваджувати 

розпізнавання облич у свої системи безпеки. Особливо великі перспективи для 

впровадження технології мають системи контролю доступу та обліку робочого 

часу персоналу, де вона дозволяє позбавитися від ID карт та підвищити рівень 

безпеки компанії. 

Крім того, розглядаються можливості розпізнавання облич банками та 

платіжними системами. Наприклад, ПриватБанк спільно з Visa тестує систему 

FacePay24, яка дозволить користувачам відмовитися не тільки від носіння 

гаманця, але й від потреби використовувати смартфон. Усі покупки будуть 

оплачуватися в автоматичному режимі з використанням системи розпізнавання 

облич. 

Біометрична технологія розпізнавання обличь все частіше використовується 

для ідентифікації людей, що з'являються в поле зору камер відеоспостереження.  

Сьогодні технологія розпізнавання облич заснована на методах глибокого 

навчання (підмножина штучного інтелекту), відповідно до яких мережа навчається 

через вплив помічених даних. Наслідуючи те, як вчать людину, мережа 

навчається, тобто здатна виявляти, ідентифікувати та класифікувати дані – 
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оскільки з плином часу піддається більшій кількості інформації. Розпізнавання 

облич на основі програмного забезпечення Deep Learning дозволяє витягувати 

унікальні функції ідентифікації з вхідних даних зображення обличчя та зіставляти 

їх з банком еталонних функцій, для визначення особистості людини в запиті. Хоча 

точна внутрішня робота алгоритмів, розроблених машиною, не є повністю 

прозорою, масові дослідження в сегменті глибокого навчання та розробка 

апаратного забезпечення дозволили алгоритмам Deep learning досягти 

надлюдської продуктивності, виявляючи збіги облич в сценаріях, де люди не 

здатні цього зробити. 

Оскільки технологія розпізнавання облич продовжує розвиватися та стає все 

більш точною й надійною, її застосування буде розширюватися. З появою на 

ринку комплектів відеоспостереження з більш високою роздільною здатністю та 

інновацій для штучного інтелекту, користувачі можуть очікувати появи нових 

рішень розпізнавання облич в правоохоронних органах, банках, аеропортах та 

роздрібній торгівлі в найближчі роки. 
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 Коли відбувається розробка програмного забезпечення, розробники часто 

зіштовхуються з проблемами вибору архітектур. Дані архітектури мають свої 

переваги та недоліки. Кожна з них, при розробці корпоративного застосунку, 

повинна бути відмовостійкою, розширюваною, гнучкою, швидко оброблювати 

запити, зручною у використанні, мати резервні копії, тощо. 
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Для розробки застосунків на даний момент часто використовуваними є 

монолітна та мікросервісна архітектури.  

Монолітна архітектура, представляє собою застосунок, який будується і 

розгортається, як єдине-ціле [1]. Вона будується на основі клієнт-сервер, в якій 

функції обробки, управління даними та презентації фізично розділені. Рівень 

презентації відображає різний контент; обробка програм займається бізнес-

логікою; рівень управління даними – призначений для оперування базами даними.  

Мікросервіси – являють собою деякий архітектурний шаблон. За шаблоном 

будуються сукупність невеликих сервісів, кожен з яких реалізує бізнес-задачу, 

працює у своєму власному процесі, по замовчуванню використовує протокол 

HTTP для комунікації з іншими сервісами і власну технологію зберігання даних 

[1]. 

В ході дослідження був розроблений клієнтський застосунок, який 

побудований на основі Angular-framework. Даний фреймворк допомагає легко 

взаємодіяти з html розміткою, scss-стилями, мовою програмування typescript, 

тощо. 

Також в ході побудови застосунку було реалізовано та налаштовано два 

серверних застосунки які мають різні архітектури. В свою чергу для їх реалізації 

використовувалися Java Spring Framework (набір бібліотек і інструментів, які 

допомагають спростити розробку програмного забезпечення за рахунок 

впровадження залежностей – «Dependency injection») і Java Spring Cloud 

(інструмент, який призначений для створення загальних шаблонів у розподілених 

системах).  

Для зберігання даних використовувалася база даних PostgreSQL. Дана база 

даних надає надійні та продуктивні механізми транзакцій. Також, надає 

можливість створення нових типів даних та має можливість підключення різних 

джерел даних [3].  

В ході реалізації дипломної роботи, для реалізації використовувалися 

технології: HikariCP, jwt, bcrypt, log4j, Spring Security, Spring Data JPA, flyway-core 

та інше. Вони надають багато реалізацій та дозволяють спростити та покращити 

розробку. 

За допомогою інструментів Maven, Docker, Kubernates було проведено 

розгортання. Технологія Maven допомагає створювати різні корпоративні Java-

проекти. Технологія Docker – це інструментарій, який дозволяє легко виконувати 

управління контейнерами [2]. Технологія Kubernates надає механізми, які в ході 

використанні технології Docker, дозволяють масштабувати та запускати 

контейнери на великій кількості хостів і проводити їх балансування. 

За допомогою бібліотек JMeter та Gatling було проведено тестування 

додатків, в свою чергу, дані застосунки дозволяють проводити навантажувальне 
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тестування та визначати продуктивність. Було написано декілька сценаріїв тестів, 

за допомогою яких можна перевірити швидкодію, час відповіді запиту, пропускну 

здатність, тощо. Значення будуть використовуватися для того, щоб мати змогу 

дізнатися всю інформацію. Яка, в свою чергу призначена, для того, щоб знати, де 

потрібно покращити результати, щоб запити були більш успішними. 

В результаті, відбулася побудова і дослідження монолітної та мікросервісної 

архітектури. Реалізовано застосунки, проведено тестування та порівняно і 

визначено за кількісними показниками деякі характеристики.  

Досліджено та вивчено засоби, які допомагають та полегшують розробку. 

Проведено дослідження, пов’язані з розгортанням застосунків за допомогою 

різних інструментів.  

Після побудови монолітної та мікросервіної архітектур, можна зробити такі 

висновки: 

1. Для розробки однієї і тієї ж бізнес задачі краще використовувати 

монолітну архітектуру, так як потребується менше людей для розробки. 

2. Щоб побудувати застосунок на мікросервісній архітектурі, треба мати 

достатній досвід та мати досвід в DevOps методології. 

3. Монолітна архітектура працює тільки з однією базою даних та мовою 

програмування, а мікросервісна – може працювати з декількома базами даних та 

може бути написана на різних мовах програмування. 

 На нашу думку, для розробки простого застосунку краще використовувати 

монолітну архітектур, оскільки для цього не потрібен значний досвід подібних 

розробок. Якщо застосунок буде великим в обсязі і потрібно використовувати 

різні технології, то найкращим вибором буде мікросервісна архітектура.  
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ІГРОВИХ ЗАСТОСУНКАХ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

 
Основні відмінності традиційних систем штучного інтелекту (далі – ШІ) від 

ігрового штучного інтелекту (далі – ІШІ) випливають з цілей використання цих 
систем. 

Якщо для традиційного ШІ зазвичай це «інтелектуальне» вирішення певної 
задачі то ІШІ використовується для створення ілюзії інтелекту в поведінці NPC.  

Тобто, якщо для традиційного ШІ не менш важливою є «інтелектуальність» 
вирішення задачі то для ІШІ головним є щоб вирішення задачі виглядало 
інтелектуальним та, досить часто, таке вирішення давало певний результат. 

Кожен жанр ігор накладає свої обмеження на використання штучного 
інтелекту в цілому та зокрема навчання цієї системи за допомогою машинного 
навчання. 

Так для певних жанрів цей підхід розробки штучного навчання більш 
доцільний, а для деяких є зовсім не застосовний.  

Сюжетно-орієнтовані ігри: візуальні новели, інтерактивне кіно 

Для даного жанру майже неможливо використати машинне навчання або 
його використання є доволі малоефективним. 

Для цього жанру для подачі сюжету обов’язкове виконання певних дій в 
відповідь на дії гравця. Навіть якщо можливі кілька гілок сюжету для них все одно 
необхідне обов’язкове виконання певного заздалегідь визначеного порядку дій, 
тому для таких ігор набагато доцільніше використовувати систему на основі 
правил або систему з деревом станів. 

RPG(Рольові ігри) 

Даний жанр передбачає відігрівання ролі певного персонажу та зазвичай 
мають багато розгалужень сюжету які враховують, що певні дії можуть бути  
виконанні або ж бути пропущеними. 

В таких іграх неігрові персонажі важливі для створення антуражу світу гри в 
який занурюється гравець. Це не тільки вороги та компаньйони гравця, яких 
можна за допомогою машинного навчання навчити правдоподібно реагувати на дії 
гравця, а й також «фонові» персонажі на яких фокус уваги не завжди 
загострюються, але правдоподібність дій яких не менш важливе для занурення, як 
і поведінка інших неігрових персонажів. 
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В RPG можливо використати машинне навчання для навчання неігрових 
персонажів, але більше для моментів їх керування безпосередньої взаємодії з 
гравцем, наприклад такі як бій, або ж для правдоподібних «фонових» дій які не 
впливають на сюжет гри.  

Шутери 

В шутерах гравець взаємодіє з неігровими персонажами досить тісно, тому 
підхід з системою правил можуть викликати відчуття заскриптованості дій. Хоч 
дії неігрових персонажів заскриптовані в будь якому разі вкрай не бажано щоб 
гравець згадував про це, адже при цьому він втрачає відчуття занурення в гру.  

При використанні машинного навчання можна досягти бажаного рівня 
«інтелектуальності» неігрових персонажів, але слід бути обережним щоб в процесі 
не створити надто сильний штучний інтелект, адже ніхто не буде грати в гру в яку 
неможливо перемогти. 

Тактичні та стратегічні ігри 

В такій грі у нас є певна кількість станів та набір можливих дій. Ціль такої 
гри зазвичай полягає в тому щоб перемогти умовного ворога використовуючи 
доступні дії. 

Тому для стратегій є доцільним використовувати машинне навчання для 
неігрових персонажів або систем якщо кількість станів системи така що написати 
систему для навчання буде легше ніж передбачити всі ці стани, або якщо ці стани 
можуть розширюватися, в такому разі не треба буде дописувати більше правил, а 
треба буде лише перезапустити процес навчання.  

Механіко-орієнтовані ігри: переноси настільних ігор та інші ігри де гра 
зводиться до використання певної механіки 

Для даного жанру ігор машинне навчання під час розробки штучного 
інтелекту підходить найбільше з декількох причин.  

Перша причина, зазвичай для таких ігор кількість можливих станів є надто 
великою тому передбачати відповіді на всі стани є надто складною задачею, а 
інколи і взагалі неможливо. 

Друга причина, після машинного навчаннями ми можемо отримати систему 
з необхідним рівнем ефективності, корегуючи її за допомогою перевірки навченої 
системи на різних етапах навчання та зупинки навчання та збереження результатів 
тоді коли ефективність досягне необхідного рівня. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можна стверджувати, що в залежності від 
жанру ігрового застосунку використання машинного навчання при розробці 
штучного інтелекту дає різний рівень переваг, а саме підвищення 
«інтелектуальності» дій неігрових персонажів або систем керування при цьому не 
порушуючи основну ідею гри та не порушуючи ігровий процес. 

Це дозволяє отримувати більш досконалу гру в якій рівень занурення гравця 
в неї буде більш високим, а зараз це є одним з найважливіших факторів 
популярності та прибутковості ігор. 
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Українські напівпровідникові підприємства із кристальним виробництвом 
припинили роботу. Більшість із них приватизовані та перепрофільовані, деякі 
практично зруйновані, наприклад, ВО «Гамма» у м. Запоріжжі, у минулому велике 
(≈ 15 тис. працівників) підприємство. Це приносить велику шкоду виробництву 
військової техніки. Для електронної апаратури систем озброєння необхідна 
елементна компонентна база (далі – ЕКБ) з особливо високою термічною та 
радіаційною стійкістю, яка не експортується зарубіжними виробниками. Отже, 
ЕКБ має вироблятися в повному обсязі в Україні, що зараз досить складно, тому 
що виробництво високотехнологічної електроніки опинилося у зоні 
некомпенсованого технологічного відставання. Аналіз шляхів подолання 
негативної ситуації є актуальною задачею, особливо під час військового стану.  

Головним негативним трендом історико-економічного розвитку України є 
деіндустріалізація її економіки, її структурна невідповідність сучасному 
технологічному розвитку [1], до чого привела криза неоліберальної глобалізації. 
Відновлення промисловості післявоєнної України можливе тільки при 
відповідності напряму її розвитку тренду розвитку світової економіки, що склався, 
а саме  ̶ мілітаризації світової економіки [2]. Таким чином, критерієм успішності 
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економіки України може бути рівень післявоєнного розвитку промисловості, що 
випускає військову техніку і озброєння, причому ця продукція має бути 
високотехнологічною, такою, що має замкнутий усередині країни цикл 
вироблення, включно з виробництвом електронної компонентної бази.  

В Україні електронна промисловість знаходиться в глибокій структурно-
технологічній кризі, але історично ця галузь забезпечувала замовлення в 
основному оборонно-промислового комплексу з розробки і виготовлення 
високоінтелектуальної та наукоємної електронної продукції військового чи 
подвійного призначення. В найближчому майбутньому цей тренд розвитку галузі 
повністю відновиться завдяки потребі у найефективніших оборонних технологіях 
та продуктах. Отже, актуальною є задача пошуку шляхів відновлення та розвитку 
виробництва безпосередньо в Україні напівпровідникових матеріалів, дискретних 
приладів та інтегральних мікросхем для виготовлення високотехнологічної (high-
tech) військової техніки. Відновлення та розвиток напівпровідникової галузі 
України розумно планувати у контексті трендів світової економіки та глобального 
ринку мікроелектроніки, вироби якої є стратегічною складовою військової, 
економічної та промислової бази наддержав і тому знаходяться в центрі 
конфліктних геостратегічних інтересів і в основі глобальної технологічної гонки, 
яка буде супроводжуватися частковою деглобалізацією. Отже, необхідне 
обґрунтування вибору напівпровідникового матеріалу, виробництво якого може 
бути налагоджено в стислі строки для виготовлення мікроелектроніки та силових 
приладів подвійного застосування. Основним критерієм вибору матеріалу ЕКБ 
(SiGe чи GaN) є їх технологічність. Для широкозонного напівпровідника 
основною проблемою є складність технологічного процесу його виготовлення [3]. 
Відновлення виробництва ЕКБ для виробництва військової техніки та озброєння 
доцільно починати з організаційно-технічних заходів, які дозволяють налагодити 
виробництво монокристалічного кремнію, ізовалентно легованого германієм, 
SiGe, що використовує технологію вирощування зливків по Чохральському. 
Застосування SiGe суттєво спрощує технологію мікроелектронних виробів, як 
інтегральних мікросхем, так і дискретних приладів. 

Таким чином, виробництво SiGe дозволить відновити в Україні виробництво 
напівпровідникового кремнію для відновлення української мікроелектроніки 
військового застосування. 
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КАТАЛІТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ВИКИДІВ 

ФОРМАЛЬДЕГІДУ 

 
В сучасний період у державі значно загострилась проблема здоров’я 

населення, особливо у великих промислових містах. Формальдегід (CH2О) є 
газоподібною забруднюючою речовиною, вміст якої у повітрі регулюється як 
природними процесами, так і антропогенною діяльністю, а також процесами 
фотохімічного окиснення інших забруднюючих речовин прекурсорів у 
приземному шарі атмосфери. Високі концентрації формальдегіду в повітрі 
великих міст останнім часом стають серйозною проблемою. В Україні рівень 
забруднення атмосферного повітря формальдегідом значно перевищує ГДКс.д. 

(0,003 мг/м3).  
Формальдегід має різноманітну токсичну дію на живі організми. Він як 

генотоксична речовина може викликати соматичні мутації, які можуть 
передаватися нащадкам. Формальдегід має мутагенну, ембріотоксичну та 
канцерогенну дії [1].  

Традиційні методи очищення повітря в основному обмежуються 
застосуванням масляних і волокнистих повітряних фільтрів, які досить ефективно 
(не нижче 99%) очищають повітря від пилу і аерозолів. Але, на жаль, класичні 
технології не вирішують проблеми очищення повітря від шкідливих газоподібних 
речовин (особливо органічного походження). Завдання очищення повітря від 
газоподібних речовин оптимально вирішується методом каталітичного очищення 
повітря. 

Для знешкодження газів, що відходять від джерела викиду, пропонується 
двохступінчаста схема очищення, де на першій ступені гази направляються в 
апарат сухого типу (циклон, електрофільтр, рукавний фільтр) і піддаються 
очищенню від смолистих речовин та пилу, а на другому ступені – від 
формальдегіду в каталітичному реакторі. Відхідні технологічні гази за допомогою 
вентиляційної установки направляються через підігрівач, в якому нагріваються до 
температури 200оС для початку каталітичної реакції за рахунок тепла димових 
газів, одержуваних спалюванням природного газу, в реактор каталітичного 
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очищення. В якості каталізатора рекомендується використовувати 
інтерметалідний Fe-Al каталізатор з добавками Co, Mo. 

Найкомпактнішим і економічним апаратом є реактор циклонного типу з 
радіальним введенням газу, всередині якого встановлені кошик з каталізатором і 
трубчастий теплообмінник, який примикає до неї. Між корпусом реактора і 
зовнішньою обичайкою каталізаторного кошика утворюється кільцевий канал, по 
якому транспортуються газові потоки. У такому реакторі одночасно протікають 
два процеси: каталітичне окиснення формальдегіду в шарі каталізатора і 
утилізація тепла. Відхідний газ, що очищується, спочатку подається через 
міжтрубний простір рекуперативної зони, де він частково сприймає тепло від 
очищених газів, що відходять, і колектор в камеру змішування, в яку надходять 
гарячі димові гази з топкової камери. Нагріті до необхідної температури 
каталітичного окислення гази направляються в каталізаторний кошик з насипним 
шаром каталізатора для окислення формальдегіду до вуглекислого газу і води. 
Гарячі очищені гази надходять в трубний простір рекуперативної зони і 
виводяться з апарату за допомогою димотяга в димову трубу. 

Було випробувано ряд низьковідсоткових Pd та Pt–каталізаторів, оксидний 
каталізатор О–5, а також інтерметалідний Fe-Al каталізатор з добавками Co, Mo. 

В таблиці 1 приведена порівняльна оцінка ефективності каталізаторів в 
реакції повного окиснення формальдегіду (130–250 мг/м3) при температурі 400°С 
та 450°С та W = 20·103 год–1 по досягненій (середній) ступені окислення до СО2. 

Таблиця 1 – Порівняльна оцінка ефективності каталізаторів в реакції 

повного окиснення формальдегіду 

Каталізатор 
Ступінь окиснення, % 

Каталізатор 
Ступінь окиснення, % 

400°С 450°С 400°С 450°С 

Н–4–1 65 78 О–5/ШН–2 68 72 

К–7–1 61 63 П–5/ШН–2 79 86 

Fe-Al каталізатор з 
добавками Co, Mo 

85 95 
О–5/ШН–2 

(вдоск.) 
87 89 

П–15 73 82 
П–5/ШН–2 

(вдоск.) 
86 90 

П–4 71 84 П–5/γ–Al2O3 92 93 
 

Найкращими з випробуваних були вдосконалені П–5 та О–5 на χ–Al2O3 (або 
ШН–2) та розроблений інтерметалідний Fe-Al каталізатор з добавками Co, Mo. 
Ступінь окиснення формальдегіду на них при 400–500°С коливалася в межах від 
85% до 95% та збільшувалася зі збільшенням концентрації формальдегіду. 
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ANALYSIS OF THE RISKS OF DEVELOPING WEB-ORIENTED 

APPLICATIONS ON THE EXAMPLE OF A SYSTEM FOR INFORMING 

ABOUT THE POINTS OF ISSUE OF HUMANITARIAN AID 

 
Currently, the user can obtain information about the points of issue of 

humanitarian aid, as well as its types, only from the points themselves or official 
articles. In this regard, there is a need for a convenient resource that will optimize the 
work of volunteer centers and provide information to the general public in an intuitive 
form in the form of an interactive map. Every year, web applications are becoming more 
and more popular in various areas of society due to their versatility, ease of use and 
flexibility. Naturally, one should not forget about the vulnerability of Web projects. 
These are not only technical problems of the application part, but the specific risks of 
web projects and their sources. 

The purpose of this work is to analyze the risks that arise in the process of 
developing web-based information systems using the example of a system for informing 
about points of issue of humanitarian aid. 

It is no secret that there is a need to manage risks at all stages of work. Risk 
monitoring is the process of tracking already identified and searching for yet 
unidentified risks, as well as evaluating the effectiveness of the execution of risk 
response operations [1]. Risk monitoring includes risk audit and review procedures. 
Risks need to be reviewed regularly. Risk audit provides an assessment of the 
effectiveness of risk management measures. The low efficiency of IT projects in general 
and web projects in particular necessitates the development of new approaches to project 
management and their testing in practice. Improvement of project risk management can 
be singled out among the approaches that contribute to increasing efficiency [2]. 

Among the most common project risks are the following types. Technological risk 
is caused by obtaining a complex result, since there is a large turnover of new and 
advanced technologies. Communication risk is caused by the need to maintain a work 
ethic in the execution of a project. The risk of scaling up is associated with the 
possibility of an uncontrolled and unauthorized increase in the originally planned scope 
of the project. Market risk is associated with the probability that the project will not 
achieve the stated results. There are also cost, operational and performance risks [3]. 



260 

 

After the analysis of risks in the project under consideration, five high-level risks 
were identified. The risks from the communication group include the low involvement 
of the team in the project on the part of the customer and the long-term access, as well as 
the coordination of documents. Both of these risks must be reduced by fixing the 
conditions for a proportional increase in terms in the contract. The risk of scaling up is 
an uncommitted scope of the project, and a change in the scope of the project can lead to 
a delay in the project timeline. To ensure stable work, it is necessary to fix the scope of 
the project - drawing up a charter with a list of functionality. It is also necessary to 
determine the criteria for the success of the project. Operational risk is associated with 
the impossibility of a rapid increase in resources; additional time is needed to connect 
new participants to the project, which can lead to a delay in the project. It is necessary to 
plan resources with a margin of 2 times (taking into account vacations, possible personal 
difficulties), requesting additional access at the beginning of the project. 

There is also a cost risk caused by changes in the budget and project schedule. 
Failure to comply with the payment schedule can cause a delay in the project, up to the 
termination of work. The list of actions to prevent this risk includes: coordination and 
approval of the budget of the entire project and the payment schedule; timely informing 
the parties involved in the project about the violation of the payment schedule; 
adherence to the schedule for the delivery of work on the project; determination of the 
procedure for violation of the terms of payments or delivery of work. There are also a 
number of medium and low level risks that can also affect the success of the project, 
although to a much lesser extent. 

Thus, the specific risks of web-oriented information systems can be divided into 
the following groups: risks associated with clients; resource risks and product risks i.e. 
the web application itself; project management risks. Risk analysis will provide an 
assessment of the effectiveness of risk management actions. 
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МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

 

Вітчизняний стан розвитку ринкових відносин в Україні потребує нових 

підходів до управління економікою на різних рівнях. Одним з найважливіших 

елементів успішного функціонування підприємства є оборотні активи. Якщо 

оборотних активів недостатньо, то підприємство не має можливості виконувати 

свої зобов’язання в повному обсязі. 

Оборотні активи підприємства відіграють особливу роль у житті 

підприємства, на їхній основі проводиться безперебійний, циклічний операційний 

процес, а їхні обсяги впливають на процес відтворення капіталу підприємства, що 

є базою для комерційної діяльності суб’єкта господарювання.  

Оборотні активи є однією зі складових ресурсного потенціалу підприємства, 

стан та ефективність використання яких безпосередньо впливають на 

ефективність його функціонування. Фактори, що визначають величину оборотних 

коштів, можуть бути об’єктивними, тобто незалежними від діяльності даного 

підприємства, і суб’єктивними. До суб’єктивних можна віднести, наприклад, 

раціональність використання оборотних коштів, виконання плану товарообігу, що 

застосовуються форми обслуговування, дотримання кредитної та фінансової 

дисципліни. 

Відповідно, управління оборотними активами – це цілеспрямована 

діяльність підприємства, пов’язана із визначенням величини оборотних активів, 

ризику виникнення збитків, одержуваних у результаті нестачі певних складових 

оборотних активів, а також пов’язана з контролем над їх формуванням, 

використанням і створенням відповідних організаційних передумов [2].  

Під системою управління оборотними активами необхідно усвідомлювати 

сукупність відокремлених, але пов’язаних між собою елементів, що забезпечують 

цілеспрямований вплив на об’єкт управління, шляхом реалізації функцій 

управління через використання сформованих методів, засобів, механізмів і 
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фінансово-економічних інструментів за умови врахування внутрішніх та 

зовнішніх загроз та з метою забезпечення належного рівня фінансової стійкості, 

платоспроможності та ліквідності підприємства [1]. 

Головна мета управління оборотними активами полягає у формуванні їх 

необхідного обсягу, досягненні оптимального складу для нормального 

функціонування підприємства, а також у забезпеченні найефективнішого 

використання оборотних активів у фінансово-господарській діяльності. На 

визначення даної мети впливають два основні фактори. По-перше, швидка зміна 

зовнішнього середовища зумовлює прийняття рішень про обсяг всіх складових 

оборотних активів, які повинні забезпечувати безперервність діяльності 

підприємства, задовольняти достатній рівень його ліквідності й 

платоспроможності. По-друге, управління оборотними активами повинно 

орієнтуватись на забезпечення потенційної можливості підприємства отримувати 

грошові надходження від використання кожної складової [12, с. 117]. 

Належний, своєчасний та об’єктивний аналіз ефективності використання 

оборотних активів спрямований на забезпечення безперервності поточної 

діяльності, дозволяє максимізувати прибуток на вкладений капітал при 

забезпеченні стійкої і достатньої платоспроможності підприємства. Цей процес 

досить трудомісткий, що вимагає серйозного підходу.  

Отже, основними функціями управління є планування, формування, 

мотивація і контроль. Планування оборотних активів передбачає розгляд динаміки 

загального обсягу оборотних активів підприємства; темпів зміни середньої суми у 

співставленні із темпами зміни обсягу реалізації продукції й середньої суми всіх 

активів; динаміки питомої ваги оборотних активів у загальній сумі активів 

підприємства, динаміки складу в розрізі основних видів: запасів сировини, 

матеріалів і напівфабрикатів; запасів готової продукції; дебіторської 

заборгованості; залишків грошових активів. Управління оборотними активами в 

першу чергу має передбачати визначення оптимальної величини, розробку 

варіантів фінансування та забезпечення ефективності їхнього використання.  

Оптимальна величина оборотних активів повинна з однієї сторони 

забезпечувати безперебійне ефективне функціонування підприємства, з іншої – 

мінімізувати наявність недіючих поточних активів. Казати про ефективне 

використання оборотних активів можна лише тоді, коли на підприємстві 

забезпечується одночасне зростання показників стану та ефективності 

використання оборотних засобів підприємства в динаміці і здатності підприємства 

за рахунок власних коштів розрахуватися за своїми зобов’язаннями, не 

допускається утворення невиправданої дебіторської та кредиторської 

заборгованостей. 

Таким чином, вважаємо, що систему управління оборотними активами 

можна визначити як сукупність цілеспрямованих та узгоджених взаємозв’язків 

між суб’єктом та об’єктом управління шляхом реалізації функцій управління із 
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використання сформованих методів, засобів, механізмів і фінансово-економічних 

інструментів аналізу, дослідження, перетворення пов’язаних між собою процесів 

розподілення, формування, використання, контролю оборотних активів і джерел їх 

фінансування за обсягом, структурою та складом за умови врахування внутрішніх 

та зовнішніх загроз та з метою підвищення рівня фінансової стійкості. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ 

ГЕОПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ 

 

Валютний ринок в кризових умовах глобалізації Cоvid-19, під час російсько-

української війни – тема, що хвилює споживачів фінансових послуг чи не 

найбільше. Запроваджені Національним банком України адміністративні заходи 

на валютному ринку, тимчасове обмеження деяких валютних операцій, співпраця 

з МФВ, часткова «воєнна» лібералізація, сприяли досягненню макроекономічної 

стабілізації, що позитивно вплинуло й на стан валютного ринку [1].  

Фінансові аспекти функціонування валютного ринку України, останні події 

на ньому та перспективи розвитку валютного ринку розкрито у працях 

О.Арсенюка, Г.Вишлінського, М.Демківа, Є.Дубогриза, В.Обуха та інших. 

Метою дослідження є висвітлення сучасного стану та проблемних аспектів 

функціонування валютного ринку України, ризиків, з якими стикаються учасники 
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валютного ринку при здійсненні валютних операцій та зміні валютного курсу під 

час загострення геополітичних ризиків.  

24 лютого 2022 року НБУ повністю зупинив роботу валютного ринку, крім 

продажу валюти, й зафіксував офіційний курс на рівні встановленого на перший 

день війни – 29,25 грн/$ і 33,17 грн/€. З перших днів російської агресії в Україні 

активізувався чорний ринок, де за долар просили до 40 гривень. Починаючи з 

березня, Нацбанк потихеньку послаблював обмеження при купівлі валюти 

банками та продажу її для потреб критичного імпорту. Суттєві послаблення для 

населення запрацювали з 14 квітня. Курс купівлі-продажу валютної готівки 

банками упродовж цього часу залишався стабільним, близьким до максимальних 

параметрів, дозволених регулятором (+10% до офіційного курсу).  

Війна в Україні, проблеми, пов’язані з дефіцитом та подорожчанням 

енергоресурсів, суттєво вдарили по європейській валюті, яка перманентно 

знецінювалася порівняно з американською. 29 квітня євро на світових біржах 

коштував 1,05 долара. Тоді як у середні лютого цей показник становив 1,13-1,15, а 

рік тому, на початку травня 2021-го, за євро давали 1 долар 22 центи. Експерти 

кажуть про тенденцію до встановлення паритету між цими валютами, коли євро 

коштуватиме рівно долар [2]. 

В жовтні відбулася часткова «воєнна» лібералізація – НБУ дозволив банкам 

і небанківським фінустановам продавати готівкову валюту населенню за курсом, 

що не більш ніж на 10% відрізняється від офіційного. І продавати, до того ж, 

можна лише долари та євро, які фінустанови самі купили у громадян, без 

залучення додаткових обсягів валютної готівки. Одна із заявлених цілей 

лібералізації – обмеження роботи ринку нелегальних валютообмінних операцій і, 

відповідно, зниження ризиків для людей. 

Схоже, досягнути мети вдалося лише частково: українці неохоче несуть 

валюту до банків, відповідно, можливості для її купівлі обмежені. Тож багато 

співвітчизників, котрі хочуть купити долари чи євро, продовжують звертатися до 

напівлегальних «обмінників» і нелегальних міняйл. Тим паче, що ті пропонують і 

куди вигідніші, ніж банки, умови купівлі: Тож те, що обмінний курс чорного 

ринку перманентно росте, начебто особливо і не дивує. Головне, що до 

спекулятивного курсу перших днів війни, коли за американський «зелений» 

просили до 40 гривень, на щастя, далеко.  

Що ж до макроекономічних впливів на курс гривні, то в умовах 

впроваджених НБУ обмежень вони мінімальні. Потреби в коштах для критичного 

імпорту (понад 80% товарів) задовольняються, заборонено непріоритетний імпорт, 

купівлю послуг, припинено рух капіталу, низку інших операцій [3].  

Все (відносно) добре і з торговельним балансом: незважаючи на те, що 

суттєво скоротився експорт та впали надходження валюти через блокування 

росією українських портів, значно скоротився й імпорт (зокрема, дорогий 

споживчий і великий інвестиційний імпорт). Тож відповідні показники більш-
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менш зрівнялися. Основне, що зараз вимагає інтервенцій з боку Національного 

банку, – витрати українських біженців за кордоном. Тобто, витрачання ними 

гривневих заощаджень чи зарплат, якщо вони працюють віддалено, або ж 

переказів від членів сімей, котрі залишилися в Україні. Це й створює найбільші 

дисбаланси на валютному ринку. Але поки що Національний банк, за висновками 

експертів, із цим справляється.  

Отже, оскільки впливи війни на офіційний валютний ринок мінімізовані 

завдяки запобіжникам, запровадженим НБУ ще в перший день російської 

агресії, можемо розглядати чорний ринок як зону експериментів, чисту від будь-

яких обмежень.  

За оцінками фінансових аналітиків, готівковий валютний ринок потроху 

оживає. Обсяг продажу валюти населенням зріс удвічі. Хоча в абсолютних 

величинах це все ще дуже і дуже небагато – близько $4 мільйонів за день. Також 

фізичні особи почали трохи більше купувати валюту.  

Варто додати, що, за даними НБУ, рівень міжнародних резервів України 

залишається майже незмінним. Зараз вони становлять приблизно $27 мільярдів – 

стільки ж, як і на початку війни [3]. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ БАНКУ 

 

Проблемам забезпечення прибутковості банків присвячено праці багатьох 

вітчизняних і зарубіжних учених. Серед них – М. Алексєєнко, В. Вітлінський, О. 
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Вовчак, М. Козоріз, Н. Версаль, Л. Примостка, О. Лаврушин, Ю. Масленчиков, П. 

Роуз, Дж. Сінки та інші. У працях цих дослідників висвітлено теоретичні основи 

фінансової стабільності банків, визначено її показники, критерії та методи оцінки, 

а також обґрунтовано особливості управління фінансовою стабільністю банків з 

метою зміцнення позицій банків на ринку в умовах конкуренції. Необхідно 

зазначити, що аналізу проблем управління прибутком, які склалися у сфері 

банківської діяльності у кризовий та посткризовий періоди, приділяється значна 

увага вітчизняними дослідниками, серед яких О. Барановський,О. Васюренко, О. 

Дзюблюк, Ю. Заруба, Г. Карчева, В. Пантєлєєв, Л. Петриченко, О. Романенко, Н. 

Слав’янська, Н. Шелудько та інші. 

Не дивлячись на досягнутий рівень розробки питань, що пов’язані з темою 

дослідження, в цілому в даний час відчувається брак робіт з удосконалення 

банківської системи України в умовах фінансової кризи, потребують подальших 

досліджень питання щодо вдосконалення системи моніторингу прибутковості 

банківського сектора. 

Виходячи з нормативно-правових документів, при визначенні прибутковості 

банків враховується більш широкий перелік показників, а саме: динаміка та рівень 

прибутковості; якість, структура і достатність надходжень (здатність покривати 

витрати, збитки, забезпечувати стабільне зростання рівня регулятивного капіталу, 

повнота формування резервів під активні операції та виплату дивідендів 

акціонерам); обсяг і динаміка змін різних складових доходів/витрат, прибутковості 

активів і витрат за зобов’язаннями, існуючі тенденції таких змін; залежність 

фінансового стану банку від непередбачених доходів (враховуються доходи, що 

мають випадковий характер виникнення) та від непередбачених витрат, від 

ризикових видів діяльності (спекулятивні доходи) або нетрадиційних джерел 

доходу; якість бюджетного (підготовка кошторисів) і фінансового планування, а 

також якість контролю за виконанням намічених планів; коригування статей 

доходів/витрат, результату діяльності за результатами інспекційних перевірок; 

ефективність системи ціноутворення на банківські продукти; вплив можливих 

санкцій за судовими процесами тощо [3].  

Аналіз оцінки прибутковості банку під час проведення інспекційних 

перевірок здійснюється у вісім етапів: 

1) насамперед оцінюється здатність банку покривати витрати, збитки, 

забезпечувати стабільне зростання рівня регулятивного капіталу, повнота 

формування резервів під активні операції та виплату дивідендів акціонерам у 

достатньому розмірі. Аналізується вплив коригувань статей доходів та витрат, що 

здійснений за результатами інспекційних перевірок, на прибутковість банку; 

2) здійснюється аналіз якості, структури і достатності надходжень, обсягу 

змін в структурі доходів та витрат, прибутковості активів і витрат за, 

зобов’язаннями, тенденції таких змін. Оцінюється залежність прибутковості від 

непередбачених доходів (доходи, що мають випадковий характер виникнення) та 
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схильність до непередбачених витрат, від ризикових видів діяльності 

(спекулятивні доходи) або нетрадиційних джерел доходу та впливу можливих 

санкцій за судовими процесами тощо; 

3) проводиться аналіз показників ефективності роботи банку; 

4) аналізуються доходи та витрати майбутніх періодів; 

5) оцінюється ефективність системи ціноутворення на банківські продукти; 

6) проводиться аналіз якості бюджетного (підготовка кошторисів) і 

фінансового планування, а також якості контролю за виконанням цих планів; 

7) здійснюються перевірки системи внутрішнього контролю доходів та 

витрат; 

8) проводиться аналіз правомірності та достовірності обліку доходів та 

витрат. 

Як показує практика інспекційних перевірок, для забезпечення ґрунтовного 

аналізу та оцінки ефективності роботи банку, прибутковості його діяльності, став 

більш детальним аналіз таких показників: рентабельності активів; рентабельності 

капіталу; чистої процентної позиції; чистого середу; чистої процентної маржі; 

середнього розміру доходів на одну гривню витрат. Результати цього аналізу 

використовуються при визначенні рейтингової оцінки прибутковості банку. 

Світова банківська практика передбачає використання низки показників 

прибутковості (дохід на активи, дохід на капітал, чистий спред, чиста процентна 

маржа, відношення операційного доходу та чистого операційного доходу до 

загальних активів, посередницька маржа, коефіцієнт мінімальної дохідної маржі, 

чистий дохід на одного працівника, чистий дохід до витрат на утримання 

персоналу, показник ROA, показник фінансового левериджу та інші) [2]. 

На теперішній час у світовій практиці аналіз прибутковості банку 

здійснюється комплексно, а показники прибутковості розглядаються не як окремі 

відносні показники, а як певна система фінансових показників банку, яка має 

забезпечити необхідний фінансовий результат, тобто здійснюється моделювання 

прибутковості банку. Використання комплексу цих показників дасть змогу в 

повній мірі дослідити всі аспекти прибутковості банку. Таке моделювання є 

однією з важливих функцій фінансового менеджменту, оскільки саме його 

результати дають змогу приймати виважені управлінські рішення, спрямовані на 

збільшення прибутковості, виявляти причини незадовільної роботи банку та 

забезпечувати їх стабільний розвиток [1]. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ 

 

В умовах інтеграції та глобалізації світової економіки значний обсяг 

фінансових ресурсів виводиться з країн в офшорні зони, тому актуальним 

завданням на державному рівні є стимулювати власників тимчасово вільних 

коштів інвестувати їх у розвиток національної економіки. 

Різні аспекти питання мобілізації фінансових ресурсів банками досліджено у 

працях Васюренка O., Вовчак О., Вожжова А., Коцовської P., Лагутіна В., Мороза 

А., Смовженко Т., Шелудько В. та інших науковців і практиків 

Операції, які передбачають формування власних, залучених (депозитних) 

або позичених (недепозитних) ресурсів банку, в економічній літературі називають 

пасивними операціями. Отже, пасивні операції банку є операціями з мобілізації 

фінансових ресурсів [1].  

Аналізуючи метод мобілізації фінансових ресурсів за допомогою статутного 

капіталу, варто зазначити, що внесення коштів акціонерами для збільшення 

розміру статутного капіталу є заходом прямої дії, оскільки капітал банку 

визначається як сукупність різних капіталів із врахуванням коригувального 

коефіцієнта важливості впливу на процес формування капіталу окремої його 

складової та моменту оцінки під час представлення складових у єдиній одиниці 

вимірювання, а саме у грошовому еквіваленті. Внаслідок чого, збільшення 

статутного капіталу банку за однакових показників інших складових капіталу та 
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статичному середовищі оцінки у визначений часовий момент, у якому відсутні 

зовнішні фактори впливу, котрі можуть привести до зміни важливості окремих 

складових, спричинить збільшення сукупного капіталу банку. 

Досить цікавим є питання щодо економічної сутності субординованого 

боргу банку. З позиції фінансового обліку субординований борг відносять до 

зобов'язань банків, однак йому властиві й ознаки власного капіталу. Відповідно до 

нормативних документів, такі запозичення збільшують розмір регулятивного 

капіталу банку та беруть участь у визначенні нормативів адекватності основного і 

регулятивного капіталу (Н2, Н3). Хоча, з іншого боку, передбачено, що такі 

зобов'язання мають характер субординованих, тобто у разі банкрутства банку є 

другорядними порівняно із зобов'язаннями перед вкладниками, але мають 

пріоритет перед виплатами акціонерам у разі встановлення їх черговості. 

Ураховуючи позиції фінансового обліку щодо такого типу операцій, 

субординований борг включають до зобов'язань банків, які необхідно повертати у 

визначений термін. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», сума субординованого боргу, включеного до капіталу, щорічно 

зменшується на 20 відсотків її первинного розміру протягом п'яти останніх років 

дії договору. У світі субординовані зобов'язання вважають менш ризиковими, ніж 

акції банків, тому вони мають нижчий рівень дохідності. Для банку таке джерело 

формування фінансових ресурсів є досить дешевим порівняно з емісією акцій. 

Здебільшого, капітальні зобов'язання випускаються терміном на 10–15 років під 

фіксовану ставку або на дисконтній основі, коли дохід забезпечується за рахунок 

зростання їхньої курсової вартості. У зарубіжних країнах субординовані 

зобов'язання можуть бути конвертованими, коли умовами випуску передбачено 

можливість їх обміну на акції в майбутньому. Саме конвертованість підвищує 

привабливість таких фінансових інструментів, оскільки надає право придбання 

акцій у найвигідніший момент. 

Зацікавленість населення у депозитних вкладеннях спричинена високою 

дохідністю таких операцій у посткризовий період функціонування економіки, а 

також доступністю порівняно з іншими інвестиційними об'єктами вкладення 

тимчасово вільних коштів. Велику частку, яка проте не може перевищувати 30 %, 

у структурі депозитних вкладів становлять депозити до запитання (на вимогу). 

Вкладник за умовами депозиту має право у будь-який момент забрати свої кошти. 

Це змушує банки нагромаджувати високоліквідні активи, щоб за потреби вчасно 

виконати свої зобов'язання перед власником такого рахунку. Це обґрунтовує 

необхідність утримання банками значних грошових резервів, які в більшості 

випадків зберігаються в центральному банку. 

Строкові депозити є одним з видів основних депозитів, особливістю якого є 

те, що вкладники вносять кошти на визначений банком термін. У разі 
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дострокового повного або часткового зняття коштів банк виплачує дохід за 

заниженими процентними ставками. Строкові депозити є найнадійнішим методом 

мобілізації коштів, оскільки не потребують збереження значного обсягу 

високоліквідних ресурсів. Власники тимчасово вільних коштів відкривають 

строкові рахунки, адже відсоткові ставки, запропоновані банками, є вищими 

порівняно з депозитами до запитання (на вимогу). Високі витрати на утримання 

таких вкладів є головною проблемою банків. Також фінансові ресурси на строкові 

депозити можуть прийматися у вигляді дорогоцінних металів. Клієнт може на 

місці придбати потрібну кількість металу певної проби, що зазначена в договорі, 

та здійснити за ними вклад або внести на рахунок відповідну обсяг дорогоцінних 

металів. 

Неефективне регулювання достатності банківського капіталу в умовах 

економічної нестабільності та посилення глобалізаційних процесів вітчизняної 

економіки зумовлює відсутність можливостей у залученні банками значних 

обсягів фінансових ресурсів, здійсненні масштабних активних операцій з 

реальним сектором економіки. Тому управління ресурсами банків України в 

умовах посткризового відновлення світової економічної системи передбачає 

вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів та пошуку нових методів їх 

акумулювання. Для успішного вирішення цього завдання перспективним 

напрямом подальших досліджень цієї проблематики є врахування досвіду та 

новітніх механізмів акумулювання ресурсів європейськими банківськими 

установами, а також створення сприятливих передумов для виходу вітчизняних 

фінансових посередників на міжнародний ринок запозичень [2]. 
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ДИНАМІКА ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

УКРАЇНИ 

Неспровокована агресія Росії, яка триває вже понад вісім місяців, призвела 

до порушення ланцюгів постачання в Україні, скорочення пропозиції окремих 

товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих 

потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій. З 

початку війни в Україні спостерігається зниження економічної активності адже 

третина підприємств зупинила діяльність. Падіння економіки за прогнозами різних 

аналітичних джерел за підсумками 2022 року може скласти від 30% до 40%. 

Внаслідок цього дефіцит державного бюджету України протягом 2022 року істотно 

зростає зокрема під впливом значних видатків. Покривається дефіцит насамперед 

коштами, накопиченими за рахунок міжнародної допомоги, та монетарним 

фінансуванням. Попит на державні цінні папери залишається слабким Це все 

неминуче впливає на фінансову сферу України й призводить до цінової 

нестабільності та зростання інфляції. Погіршують ситуацію збереження 

надвисоких цін на енергоносії в Європі та в світі, та рекордні рівні інфляції в 

країнах-партнерах. Внаслідок впливу цієї сукупності факторів інфляція в Україні 

наразі складає 24,6%. Треба відзначити, що цінова динаміка географічно 

нерівномірна – пікових значень сягають темпи зростання цін у регіонах під 

тимчасовою окупацією чи поблизу ведення бойових дій. 

НБУ, як державний регулятор, намагається впоратися із інфляційним тиском 

за допомогою адміністративних заходів, таких як фіксація курсу національної 

грошової одиниці та тарифів на енергоносії, та шляхом запровадження грошово-

кредитної рестрикції (жорсткої монетарної політики). Ці методи підтримують 

фінансову стабільність держави і частково послаблюють інфляційний тиск, але за 

прогнозами НБУ інфляція буде зростати і наприкінці року перевищить 30%. За 

умов завершення активної фази війни до весни 2023 р. Національний банк 

прогнозує сповільнення інфляції у 2023 році до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Її 

повернення до таргету 5% передбачається в 2025 році.  

Одним із основних інструментів, який наразі НБУ використовує для 

досягнення цілей в монетарній політиці, є облікова ставка. Облікова ставка НБУ – 
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монетарний інструмент, за яким Національний банк встановлює для суб'єктів 

грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених 

грошових ресурсів. Облікова ставка показує, скільки коштують гроші в економіці. 

Якщо очікування щодо інфляції знижуються й прогноз щодо розвитку 

національної економіки є оптимістичним, центральний банк знижує облікову 

ставку, що сприяє здешевленню банківських кредитів та зниженню ставок за 

депозитами. Знижуючи облікову ставку, НБУ прагне простимулювати зростання 

економіки. Ставка впливає на вартість кредитів, які НБУ надає комерційним 

банкам. Вона визначає відсоток, під який комерційні банки отримують гроші у 

центрального банку. А це, звісно, впливає і на відсоток, під який комерційні банки 

дають позики громадянам та бізнесу. Чим вона нижча, тим дешевші для банків 

позики рефінансування та банківські кредити для позичальників. І навпаки. Наразі 

НБУ збільшує облікову ставку з метою стримання обсягів грошової маси внаслідок 

зростання відсотків за депозитами та кредитами. Підвищення облікової ставки 

дозволяє приборкати інфляцію. Але треба зазначити, що інструменти монетарної 

політики впливають на економіку із затримкою. По-перше, ринкові ставки 

дохідності (за банківськими кредитами та депозитами, за облігаціями внутрішньої 

державної позики тощо) визначаються учасниками ринку та реагують на ключову 

ставку не одразу. По-друге, підприємства та домогосподарства потребують часу 

для зміни своїх інвестиційних та споживчих рішень, котрі впливають на 

внутрішній попит. Динаміку та прогноз облікової ставки в України зображено у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 – Динаміка облікової ставки в Україні (в середньому за 

квартал,%) [2] 

 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
2023 рік 

(прогноз) 

2024 рік 

(прогноз) 

1 квартал 11,6 6,1 9,8 25,0 25,0 

2 квартал  8,1 7,3 14,7 25,0 24,7 

3 квартал 6,0 8,0 25,0 25,0 22,6 

4 квартал  6,0 8,6 25,0 25,0 19,2 

 

Отже, згідно оптимістичним прогнозам Національного банку України 

підвищення облікової ставки протягом наступного періоду не планується. Наразі 

головне завдання на 2022, 2023 роки – втримати облікову ставку на рівні 25%, не 

допустити галопуючої інфляції та до 2025 року вийти на однозначні показники 

інфляції. Водночас баланс ризиків для прогнозу облікової ставки зміщений вгору. 

У разі реалізації ризиків, Національний банк може підвищити облікову ставку та 

ставки за своїми монетарними операціями понад поточні рівні для збереження 

стабільності грошово-кредитної сфери та керованості інфляційними процесами. 
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ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Управління фінансовим капіталом підприємства – це система підходів і 

методів обґрунтування та втілення управлінських рішень, спрямованих на 

визначення оптимальних розмірів його обсягу та структури, а також ефективного 

його залученням з різноманітних джерел і в різних формах для здійснення 

підприємницької діяльності [1, с. 196]. 

Ефективне управління фінансовим капіталом забезпечується реалізацією 

низки принципів серед яких: 

 інтегрованість із загальною системою управління підприємством;  

 комплексний характер формування управлінських рішень; 

 високий динамізм управління; 

 варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень;  

 орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. 

Ефективне управління капіталом, організоване з урахуванням 

представлених принципів, створює основу для високих темпів збільшення 

ресурсного потенціалу, забезпечення фінансово стійкого розвитку, постійного 

підвищення ринкової вартості підприємства [2, с. 442]. 

Основною метою управління капіталом є максимальне підвищення 

добробуту власників бізнесу в поточному та майбутньому періоді. 

У процесі реалізації своєї основної мети, управління фінансовим капіталом 

спрямоване на розв’язання наступних важливих завдань [3, с. 24]: 

1. Формування обсягу капіталу, достатнього задля забезпечення визначених 

темпів розвитку. Реалізація цього завдання потребує не тільки визначення потреби 

в капіталі, який необхідно авансувати в активи, але й обчислення обсягів і схем 

фінансування в оборотні та необоротні активи з розробкою сукупності заходів 

щодо формування капіталу із кількох джерел. 

2. Забезпечення умов отримання максимальної рентабельності капіталу при 

певному рівні очікуваного фінансового ризику. Максимальну прибутковість 
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капіталу можна забезпечити шляхом мінімізації його середньозваженої ціни, 

оптимізації співвідношення власного та позикового капіталу, застосування таких 

форм його залучення, що здатні генерувати найвищий рівень прибутку в 

конкретних умовах господарювання. Але можливою проблемою при максимізації 

рентабельності капіталу може стати підвищенні фінансових ризиків, бо між цими 

двома параметрами діє прямий зв'язок [4, с. 149]. 

3. Створення умов мінімізації фінансового ризику, викликаного 

формуванням капіталу для підвищення прибутковості до запланованого рівня. 

Тому при плануванні певного рівня рентабельності капіталу слід заздалегідь 

визначати сукупність заходів, покликаних знизити рівень фінансового ризику. 

Таку мінімізацію рівня ризиків можна забезпечити через диверсифікацію форм 

залученого капіталу, оптимізацію структури джерел фінансування, запобігання 

певним фінансовим ризикам, використання ефективних форм внутрішнього та 

зовнішнього їх страхування [4, с. 150]. 

4. Дотримання сталої фінансової рівноваги в процесі розвитку підприємства. 

Ця рівновага визначається рівнем фінансової стійкості та платоспроможності на 

всіх етапах розвитку підприємства. Вона забезпечується через оптимальну 

структуру капіталу та авансуванням його у визначених обсягах у високоліквідні 

активи. Крім того, фінансова рівновага забезпечується шляхом упорядкування 

складу капіталу на період його залучення, зокрема, збільшенням частки 

постійного капіталу [5, с. 90]. 

5. Достатній рівень фінансового контролю засновниками діяльності 

підприємства. Такий фінансовий контроль обумовлюється контрольним пакетом 

акцій у руках первинних засновників. В подальшому при залученні власного 

капіталу із зовнішніх джерел необхідно відстежувати, щоб не відбулася втрата 

фінансового контролю та поглинання підприємства ззовні [6].  

6. Формування фінансової гнучкості підприємства. Вона вказує на здатність 

швидкого генерування додаткового капіталу при появі високоприбуткових 

інвестицій або інших можливостей прискорення економічного розвитку. Умовами 

забезпечення такої гнучкості має стати раціональне співвідношення власних і 

запозичених коштів, довгострокових і короткострокових форм залучення капіталу, 

зниження фінансових ризиків [7]. 

Розглянуті завдання управління капіталом тісно взаємозалежні, хоча деякі з 

них є різноспрямованими (забезпечення максимальної прибутковості капіталу та 

мінімізація ризику; формування достатнього капіталу та постійна фінансової 

збалансованість в процесі розвитку; достатній рівень фінансового контролю з боку 

засновників та формування необхідної величини капіталу тощо). Отже в процесі 

управління капіталом ці окремі завдання потрібно оптимізувати для найбільш 

ефективної реалізації головної мети. Ранжування окремих завдань здійснюється 

шляхом встановлення ваги кожного з них на основі їх пріоритетності з точки зору 
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потенційного розвитку та фінансового менталітету його власників чи керівників 

[8, с. 24]. 
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СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ БАНКУ 

 

Стрес-тестування є одним з головних інструментів оцінки фінансових 

ризиків банку (кредитний, ліквідності, ринковий).  

Стрес-тестування повинно передбачати кілька негативних сценаріїв, у тому 

числі консервативний. При формуванні стрес-сценарію розглядаються історичні 

та гіпотетичні події. Стресові умови мають враховувати внутрішньобанківські 

ризики та зовнішні ризики, що впливають на банківський сектор загалом. 
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Поряд із «стандартними» стрес-тестами, які ґрунтуються на оцінці 

потенційних втрат через реалізацію певних сценаріїв, банкам також 

рекомендується проводити реверсивні (зворотні) стрес-тести, які спрямовані на 

визначення набору стресових умов, котрі можуть призвести до суттєвого 

погіршення фінансового стану банку. 

Банк періодично здійснює стрес-тестування кредитного, ринкового ризиків 

та ризику ліквідності з метою визначення, по-перше, можливих збитків через 

реалізацію цих фінансових ризиків, по-друге, зіставлення потенційних втрат з 

рівнем ризик-апетиту до кожного ризику. 

Розглянемо стрес-сценарії за фінансовими ризиками банку: 

1. Кредитний ризик: припущення щодо шокової зміни основних 

макроекономічних показників; припущення щодо зміни фінансових класів або 

кредитних рейтингів боржників банку та відповідної ймовірності їх дефолту (PD); 

припущення щодо зміни ринкової (справедливої) вартості застави та відповідно 

показника LGD; припущення, які пов'язані з бізнес-моделлю банку. 

2. Ризик ліквідності: припущення щодо відпливу коштів клієнтів; 

припущення щодо унеможливлення використання активів банку; припущення 

щодо значного зменшення можливості залучення коштів вкладників та інших 

кредиторів банку; припущення щодо закриття міжбанківських лімітів банками-

контрагентами, материнським банком тощо; припущення щодо необхідності 

використання додаткового обсягу активів банку, як застави для запобігання 

відпливу наявного фінансування; припущення щодо додаткового залученні коштів 

у зв'язку з непередбачуваним використанням клієнтами права на отримання 

коштів у рамках наданих банком зобов'язань з кредитування; припущення щодо 

значного зменшення можливості перерозподілу ліквідності з однієї валюти в іншу; 

припущення щодо проблем у роботі з платіжними системами, які 

використовуються банком. 

3. Ринковий ризик: припущення щодо шокової величини зміни 

процентних ставок та ринкових індексів у кризових умовах; припущення щодо 

зміни поведінки рахунків клієнтів, що не мають визначеної дати зміни процентної 

ставки (залишків на поточних та карткових рахунках клієнтів); припущення щодо 

волатильності курсів іноземних валют, вартості акцій та інших цінних паперів, 

вартості товарів, уключаючи дорогоцінні метали; припущення, що пов'язані з 

реалізацією бізнес-моделі банку. 

Крім вищеназваних стрес-сценаріїв, національний регулятор в процесе 

проведення стрес-тестування рекомендує визначати базові макроекономічні та 

мікроекономічні показники, які можуть впливати на діяльність і фінансовий стан 

банку. 

Макроекономічні показники мають містити: 

- розмір внутрішнього валового продукту; 

- облікову ставку національного регулятора; 
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- офіційний курс гривні до іноземних валют; 

- індекс споживчих цін та цін виробників; 

- рівень безробіття; 

- середню заробітну плату; 

- ціни на ключові товари, що експортуються з України (сталь, залізну руду, 

пшеницю, кукурудзу, соняшникову олію тощо) та імпортуються до України 

(природний газ, нафту). 

Мікроекономічні показники мають містити: 

- можливість доступу банку до зовнішніх джерел фінансування; 

- ринкову позицію банку; 

- структуру балансу банку; 

- якість активів; 

- галузеву концентрацію. 

Результати стрес-тестування бажано зіставляти з рівнем ризик-апетиту за 

кожним фінансовим ризиком. 

Ризик-апетит – це максимальний рівень фінансового ризику, який банк 

готовий прийняти у процесі досягнення встановлених стратегічних цілей. 

Не рідше одного разу на рік рада банку розглядає питання корегування 

ризик-апетиту. Окремі значення стрес-тестування та ризик-апетиту можуть бути 

актуалізовані протягом фінансового року через зміну економічної ситуації або 

зміну регуляторних вимог до банків. 

Отже, стрес-тестування фінансових ризиків банку є одним з інструментів 

зменшення негативного впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ. 
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ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

Сучасний розвиток будь-якої країни неможливий без достатнього 

фінансового забезпечення. Для цього держава, залежно від мети та ситуації в якій 

перебуває, використовує різні методи залучення фінансових ресурсів, серед яких 

важливе місце відводиться інституту державного кредиту. Причому його 

застосування в забезпеченні фінансової діяльності держави з кожним роком стає 

все більш актуальним. Проте в умовах воєнного стану державне кредитування у 

фінансовій діяльності держави ще недостатньо вивчене, а відтак потребує 

додаткового дослідження.  

Результати наукових досліджень у сфері фінансової діяльності держави та 

державного кредитування знайшли своє відображення у працях вітчизняних 

науковців, зокрема У. З. Ватаманюк-Зелінської, О. Т. Огірко [1] й інших 

дослідників. Проте, зважаючи на реалії військового стану, потреби держави у 

фінансових ресурсах зростають ще більше, а разом із ними – необхідність у 

використанні інструментів державного кредиту, що визначило мету нашого 

дослідження. 

З огляду на означену мету, відразу зазначимо, що під фінансовою діяльністю 

держави будемо розуміти особливий її вид, спрямований на формування, розподіл 

і використання, як централізованих, так і децентралізованих фондів грошових 

коштів з метою фінансового забезпечення здійснення діяльності органів держави, 

безпеки й оборони країни та завдань соціально-економічного характеру [2, c. 6]. 

Як уже зазначалося, така діяльність здійснюється за допомогою різних форм і 

методів, завдяки яким уповноважені державою органи здійснюють мобілізацію, 

розподіл і використання фінансових ресурсів. На етапі перерозподілу 

використовуються два характерних, але неоднозначних за змістом методи, 

зокрема фінансування та кредитування. Адже фінансування відображає 

безоплатне та безповоротне надання грошових коштів із державних фондів на 

виконання завдань і реалізацію функцій держави. У свою чергу, кредитування 

передбачає, по-перше, передачу коштів на засадах цільового призначення, і, по-

друге, на умовах платності та повернення через певний термін [3, c. 12; 2, c. 9]. 
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Тож, у періодах, коли держава перебуває у неочікуваних і складних умовах, 

державне кредитування набуває особливої ваги та характеризується найбільш 

практичним аспектом у використанні, оскільки задля виконання державою своїх 

функцій з’являється можливість доволі швидко і у потрібний час залучити 

необхідні фінансові ресурси. Для вітчизняної практики актуальним є випуск 

військових облігацій, які держава почала випускати під час дії воєнного стану 

задля здійснення фінансування обороноздатності країни, на чому зупинимося 

більш предметно. 

Як уже зазначалося, з 1 березня 2022 року Міністерство фінансів України 

розпочало проводити аукціони з продажу військових облігацій. Тут лише 

зауважимо, що військові облігації – це різновид облігацій внутрішньої державної 

позики (далі – ОВДП) та державних цінних паперів. Однак їх особливістю є те, що 

кошти від розміщення спрямовуються на фінансування Збройних сил України 

та потреби країни в умовах воєнного стану. 

З огляду на зазначене, розглянемо обсяг залучених коштів до Державного 

бюджету України від розміщення ОВДП (табл. 1), що важливо з точки зору 

цільового призначення фінансових ресурсів. 

 

Таблиця 1 – Надходження коштів до Державного бюджету України від 

розміщення військових облігацій за 04.09 – 02.10 2022 року, млн.грн. 

Валюта 
Дати надходження 

04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 

Гривня 99 262,2 99 309,5 99 496,8 99 761,4 100 161,4 

у % до надходжень у грн 66,105 66,104 65,631 65,584 65,703 

Долар США 957,1 957,1 957,1 969,5 974,3 

у т. ч. в грн за курсом НБУ 34 999,8 34 999,8 34 999,8 35 453,3 35 628,8 

у % до надходжень у грн 23,309 23,297 23,087 23,307 23,371 

Євро 434,5 434,5 468,4 468,4 468,4 

у т. ч. у грн за курсом НБУ 15 895,4 15 924,0 17 104,4 16 898,4 16 656,8 

у % до надходжень у грн 10,586 10,599 11,282 11,109 10,926 

Всього надійшло у грн 150 157,4 150 233,3 151 601,0 152 113,1 152 447,0 

у % до всіх надходжень 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Примітка. Розраховано на основі даних [4; 5]. 

Дані табл. 1 свідчать, що найбільше коштів у гривнях було залучено 2 

жовтня, а саме: 100 161,4 млн грн, що становить 65,703% від усієї суми 

надходжень до Державного бюджету України за вказану дату. Станом на ту ж дату 

було залучено найбільшу суму у доларах, що склало 23,371% у структурі 

загальних надходжень від розміщення військових облігацій. Надходжень у євро 

було найбільше залучено 18 вересня на суму – 17 104,4 млн грн, що становить 

11,282% відносно усієї суми надходжень за вказану дату. Спостерігаємо поступове 

збільшення надходжень від продажу держоблігацій за досліджуваний період, що 
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свідчить про організовану фінансову політику держави в сфері залучення коштів 

до державного бюджету з метою виконання її функцій в сфері обороноздатності 

країни. 

Також слід зазначити, що найбільшу частку у структурі надходження валют 

до Державного бюджету України (табл. 1) займають надходження у гривнях 

(понад 65-66 %). З огляду на зазначене варто розглянути окремо структуру 

надходження вказаних валют у гривневому еквіваленті до Державного бюджету 

України за досліджуваний період (рис. 1).  

З рис. 1 видно, що питома вага надходжень у доларах займала більш-менш 

стабільне місце і знаходилася у межах 23,0-23,3%. Щодо надходжень у гривнях 

станом на 18 та 25 вересня прослідковувалось зниження частки у структурі 

надходжень до державного бюджету, а саме: до 65,631% та 65,584% відповідно. У 

той же час відбувалось зростання частки євро на той же період – 11,282% і 

11,109% відповідно. 

 

Рис. 1 – Структура надходження коштів до Державного бюджету України від 

розміщення військових облігацій за 04.09 – 02.10 2022 року, % 

Примітка. Складено на основі даних табл. 1. 

 
Поряд із цим, варто зазначити, що продаж вказаних облігацій на 

внутрішньому ринку, хоч і є інструментом державного кредиту, призводить до 
збільшення обсягу державного боргу, адже кредит передбачає, як зазначалось 
нами раніше, поворотність, тобто повернення коштів інвесторам із певними 
відсотками. Однак випуск військових облігацій у цьому випадку має необхідний 
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характер у фінансовій діяльності держави, адже залучені кошти в Державний 
бюджет України використовуються на безперебійне забезпечення фінансових 
потреб держави – соціальних та оборонних, в умовах такого складного часу [6]. 

Отже, державний кредит, як сфера фінансової діяльності держави, відіграє 
важливу роль у функціонуванні країни, оскільки він є засобом мобілізації 
додаткових фінансових ресурсів і важливим інструментом у виконанні державою 
своїх завдань та досягненні цілей. А в реаліях України, зважаючи на нинішній 
воєнний стан, державне кредитування відіграє надзвичайну роль і займає важливе 
місце у фінансуванні обороноздатності країни та підтримки національної 
економіки загалом. 
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захисту і соціального забезпечення, визначається рівень висвітлення державної 

політики соціального захисту та ефективність соціально-економічних змін. 

В Україні модель соціального страхування передбачає активну участь 

держави як гаранта, тоді як в інших країнах соціальний захист базується на 

співпраці між державою та приватним сектором.  

На жаль, на сучасному етапі економічного розвитку України не створено 

ефективної системи соціального страхування. 

Особливості розвитку України не дозволяють негайно перенести досвід 

економічно розвинутих країн у сфері соціального забезпечення, оскільки він 

розрахований на розвинені та стабільні ринкові відносини. Необхідно більш 

комплексно розглядати це питання в контексті розвитку України. Починаючи з 

внесення суттєвих змін до законодавчої бази існуючої системи соціального 

захисту. Подібним чином забезпечення прозорості та відкритості фондів 

соціального страхування потребує подальшого вдосконалення. 

До недоліків, що перешкоджають нормальному функціонуванню системи 

соціального страхування України, належать: загальні недоліки законодавчої 

системи соціального страхування, які мають багато суперечностей; погане 

управління соціальними процесами у суспільстві; неефективне та неякісне 

надання соціальних послуг. 

Національна стратегія реформування вітчизняної системи соціального 

страхування має містити такі кроки: 

- оновлення вітчизняного законодавства про соціальний захист та 

соціальний захист населення відповідно до європейських стандартів і правил;  

- закріплення в компетенції діючих фондів соціального страхування 

право на власний розсуд використовувати вільні грошові кошти, які не 

відповідають вимогам адресності та мають нестраховий характер, а також 

встановити пряму залежність між розміром страхових виплат та внесків [1]; 

- передача частини повноважень та завдань фондів соціального 

страхування на інших суб’єктів системи соціального захисту, для яких вони є 

більш характерними (наприклад, бюджетам всіх рівнів, Міністерству соціальної 

політики, благодійним фондам, громадським організаціям). Це сприятиме 

уникненню архаїчності та непотрібності частини напрямів роботи фондів через їх 

ліквідацію [1];  

- враховуючи те, що в центрі уваги системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування є особа чи сім’я, які мають право на 

отримання соціальної допомоги, то варто працювати над реалізацією механізму 

раннього виявлення осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, а також створення правових, економічних та соціальних умов для 

функціонування і зміцнення сім’ї, поліпшення демографічної ситуації, 
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забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок в українському 

суспільстві [2, с. 54];  

- сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації молоді, її профорієнтації, запобігання 

негативним проявам у молодіжному середовищі [2, с. 54]; 

- удосконалення та посилення громадського контролю за роботою 

державних і комерційних організацій у сфері соціального страхування.  

Серед важливих напрямків розвитку системи соціального страхування в 

Україні, можна виділити такі: врахування методів та способів, що 

використовуються в системах розвинених країн; здійснення заходів щодо 

забезпечення фінансової стабільності системи за рахунок збалансованих та 

постійних надходжень обов’язкових платежів та витрат на соціальні виплати; 

встановлення на законодавчому рівні державні соціальні видатки в розмірі не 

нижче мінімального розміру, встановленого законом та рекомендованими 

міжнародними конвенціями. 

Отже, розглянуті напрями та методи розвитку соціального страхування в 

Україні свідчать про досягнення сучасних характеристик умов життя населення, 

створення надійної системи соціального страхування, здійснення впливу зі 

сторони держави контролю на економіку та суспільство. Також, за допомогою 

вдосконалення системи соціального страхування, буде можливість створити 

належні умови для спокійного життя людей, які це потребують, а також створити 

передумови для того, щоб постійно зменшувалась кількість, що потребують 

допомогу. Все це можливо при постійному підвищенні і покращенні освітнього 

рівня, рівня соціального забезпечення, вдосконаленні законодавчої бази та інше. 
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ОПЕРАЦІЙНА СИНЕРГІЯ ПРОЦЕСІВ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ  

 

Консолідація є однією з найбільш популярних стратегій зростання банків 

сьогодні. Головним мотивом консолідаційних процесів найчастіше виступає 

прагнення банків-учасників до підвищення якості управління, збільшення 

економічної ефективності функціонування банків, мінімізація ризиків, експансія 

на нові ринки та інше. 

Не вдаючись до детальної характеристики різноманітних мотиваційних 

теорій консолідації банків, зазначимо, на наш погляд, вони мають одну спільну 

властивість – бажання банків-ініціаторів консолідації досягти синергетичного 

ефекту внаслідок здійснення таких операцій. Тобто, рушійною силою процесу 

об’єднання банків є прагнення їх власників і менеджерів досягнути відчутного 

приросту вартості новоствореної банківської установи над арифметичною сумою 

їх вартостей за умови незалежного та відокремленого їх функціонування. Саме в 

синергетичній теорії консолідації банків чітко відслідковується основний мотив 

менеджменту – отримання синергетичних ефектів, які поділяють на операційні 

синергії та фінансові синергії.  

Отже, розглянемо більш детально характеристику складових операційної 

синергії в операціях консолідації банків. До складових операційної синергії 

відносяться: економія операційних витрат (ефект агломерації) банків, економія на 

затратах на здійснення науково-дослідницьких робіт, ефект комбінування 

взаємодоповнюючих ресурсів, збільшення частки банку на ринку. 

Внаслідок консолідації двох банківських установ, на ринку буде 

функціонувати як єдине ціле новий банк, який зможе використовувати конкретні 

переваги внаслідок збільшення масштабу своєї діяльності. Однією з головних 

переваг є економія операційних витрат за рахунок скорочення адміністративних, 

маркетингових, трансакційних та інших операційних витрат банку.  

Ефект агломерації можна продемонструвати формулою, яка була 

запропонована в середині 60-их років минулого століття Бостонською групою 

(Boston Consulting Group) [1]: 
e

Qb

Qp
CbCp











 * , 

де Ср – планові витрати на одиницю послуг; 

 Cb – базові витрати на одиницю послуг; 
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 Qp – сумарний плановий обсяг пропонованих послуг; 

 Qb – сумарний базовий обсяг пропонованих послуг; 

 Ε – еластичність витрат на одиницю пропонованих послуг (константа). 

На основі даної формули будується крива досвіду, яка показує, що витрати 

на одиницю наданих послуг при отриманні доданої вартості відносно стандартної 

послуги, що вимірюються в постійних грошових одиницях, зменшуються на 

величину фіксованого відсотку для кожного подвоєного обсягу послуг [1]. При 

цьому варто відмітити, що ефект масштабу може нівелюватися внаслідок 

ускладнення управлінських процесів та зростання кількості помилок у результаті 

ускладнення управління новоствореним банку: чим більш буде його розмір, тим 

важче буде ним керувати.  

Економія на витратах щодо науково-дослідних робіт може бути досягнута за 

рахунок використання дослідницьких центрів і відділів банку-цілі, а також його 

спеціалістів для розробки та впровадження нових видів банківських продуктів і 

послуг. Очевидно, що новостворений банку може досягти зниження таких витрат 

за рахунок вже готової бази розроблених банківських продуктів, а також і за 

рахунок економії часу на впровадження та реалізацію нових послуг, враховуючи 

оптимізацію роботи працівників банку.  

Прикладом виявлення ефекту комбінування взаємодоповнюючих ресурсів 

може бути поглинання великою компанією дрібної чи середньої компанії, що 

спеціалізується на виробництві продукції (наданні послуг), які доповнюють ряд 

продукції (послуг) великої компанії, або входять у її ланцюжок надання послуг. 

Тоді рішення про укладання угоди консолідації приймається в тому випадку, коли 

вигідніше й дешевше придбати готову компанію з налагодженим процесом 

виробництва (надання послуг), аніж створювати й розвивати нову компанію. 

Щодо банківського бізнесу, виявленням такого підходу став ряд придбань дрібних 

і середніх інвестиційних банків у 80-90-ті рр. минулого століття великими 

універсальними фінансовими інституціями.  

Збільшення частки на ринку за рахунок консолідації банків завжди 

відповідає інтересам новоствореної банківської установи, але може привести до 

застосування антимонопольних санкцій з боку органів державного регулювання. 

Ефект в таких операціях можна досягти лише в разі ретельної підготовки угоди, 

включаючи аналіз можливих наслідків з позицій антимонопольного регулювання.  

Підводячи підсумок зазначимо, що операційні синергії в операціях 

консолідації банків зумовлюють зниження операційних витрат новоствореного, 

унаслідок консолідації, банку, який здатний досягти підвищення рівня 

стратегічного та фінансового управління за рахунок централізації обліку, 

оптимізації банківського менеджменту, організаційної структури банку й 

раціоналізації інформаційних систем і потоків управлінської інформації. Проте 

принцип економії на масштабах не можна поширювати на всі види діяльності 
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банків, оскільки деякі банківські послуги та продукти неможливо проаналізувати з 

точки зору рівня витратності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА ВИМІРЮВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних нестабільних та мінливих умовах господарювання вітчизняних 

підприємств актуальним є зміцнення фінансового потенціалу суб’єктів 

підприємництва, адже він виступає потужним елементом для оперативного та 

стратегічного впливу на їх виробничо-господарську діяльність. Крім того 

фінансовий потенціал вважається важливим фінансово-економічним фактором, що 

визначає успішність діяльності підприємств будь-якої організаційно-правової 

форми господарювання, адже від нього залежить рівень їх 

конкурентоспроможності. Хоча дослідженню фінансового потенціалу присвячені 

багато наукових праць вчених-економістів, зокрема [1-3], проте існує низка 

питань, що потребують подальшого широкого опрацювання. Звідси випливає 

необхідність ґрунтовного дослідження цього поняття та виявлення і вимірювання 

внутрішніх можливостей та прихованих резервів фінансових ресурсів у межах 

підприємства. 

Сутнісне визначення терміну «фінансовий потенціал» походить від 

латинського слова potentia – можливість, потужність та «…полягає, насамперед, 

не стільки у наявності фінансових ресурсів у конкретний проміжок часу, як у 

здатності підприємства формувати та відтворювати необхідні активи у повному 

обсязі з мінімальними витратами та у стислі терміни» [1]. У сучасному лексиконі 

потенціал розглядається досить широко через початкове поняття «потужність», 

що визначає його як певну діяльність, або як стан, що відрізняється певним 

ступенем напруженості та «можливість», яка розглядається як потенціал 

сукупності підстав, умов, обставин робити щось. «В узагальнюючому вигляді 
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потенціал розглядають як засоби, запаси та джерела, які є в наявності та можуть 

бути мобілізовані для досягнення визначеної мети, виконання виробничої 

програми і розв’язання існуючих проблем» [2]. 

Підхід до визначення змістовного наповнення поняття «фінансовий 

потенціал підприємства», природно, повинен узгоджуватися з поняттям «фінанси 

підприємства», як системи економічно-фінансових відносин, які виникають у 

процесі формування, розподілу та використання фінансових ресурсів суб’єкта 

господарювання. Матеріальним носієм цієї системи відносин у межах 

підприємства є його фінансові ресурси, тобто кошти або запаси. Відповідно до 

цього одним із показників оцінки фінансового потенціалу суб’єкта 

підприємництва є обсяг його фінансових ресурсів, що визначається як сума всіх 

доходів і зовнішніх надходжень в процесі економічної активності.  

Так з точки зору сукупності всіх надходжень доходів у межах суб’єкта 

підприємництва і коштів ззовні, фінансовий потенціал бізнесової одиниці 

необхідно вимірювати абсолютною величиною створених або використаних 

фінансових ресурсів. Водночас такий підхід до визначення та розрахунку 

фінансового потенціалу підприємства не забезпечує повну та сутнісну 

характеристику як самого поняття потенціалу, так і його змісту, а також 

призначення.  

Фінансові ресурси, що є результатом поєднання двох елементів грошових 

потоків, а саме доходів та надходжень ззовні виступають основою підсистеми 

фінансової системи підприємства, причому цілі кожної з них, як правило, 

збігаються із загальною метою фінансової системи (зростання фінансового 

потенціалу, економічний розвиток підприємства, зростання стійкості фінансової 

системи тощо). Фінансовий потенціал підприємства, що створюється у процесі 

формування фінансових ресурсів за рахунок доходів підприємства, можна 

вимірювати запасом фінансової міцності. Проте для розрахунку фінансового 

потенціалу підприємства, що створюється в результаті проведення політики 

формування фінансових ресурсів за рахунок надходжень коштів ззовні, можна 

скористатися такими показниками як рентабельність активів, рентабельність 

необоротних активів та рентабельність оборотних активів (рентабельність 

основного та оборотного капіталів).  

Для більш детального аналізу рівня фінансового потенціалу підприємства 

існує методика його комплексного оцінювання, яка передбачає розрахунок 

інтегрального показника за кожною визначеною функціональною складовою й 

загального інтегрального показника. Систему показників оцінювання рівня 

фінансового потенціалу підприємства складають показники потенціалу фінансової 

результативності, показники потенціалу платоспроможності й ліквідності, 

показники потенціалу фінансової стійкості, показники потенціалу формування 

власних фінансових ресурсів [3]. 
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Отже, фінансовий потенціал підприємства являє собою основу його 

виробничо-господарської діяльності, адже включає в себе як фінансові ресурси, 

так і здатність підприємства до оптимального їх використання та можливості до 

нарощення їхнього обсягу. Величина фінансового потенціалу підприємства являє 

собою потенційно можливий обсяг акумуляції, віддачі, витрачання фінансових 

ресурсів та вірного його вимірювання і оцінювання на основі визначених 

показників.  
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ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

Комерційні банки виступають посередниками при акумулюванні грошових 

коштів населення, несуть відповідальність за прийняті на зберігання кошти у 

вигляді вкладів, що, в свою чергу, визначає необхідність забезпечення 

стабільності даних вкладів шляхом постійного розвитку та вдосконалення системи 

їх страхування. Тому проблема збереження такого ресурсу, як банківські вклади, 

має важливе значення як для окремого комерційного банку, так і в цілому для 

національної банківської системи. 

На сучасному етапі розвитку банківської системи в Україні спостерігається 

різке збільшення навантаження на систему гарантування вкладів, у зв’язку з чим 

ця система зіткнулася із найбільшими викликами й потребує певних змін. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО) був створений на 

виконання Указу Президента України від 10 вересня 1998 року № 996/98 «Про 

заходи щодо захисту прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків» з 

метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до 
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банківської системи України. Фонд є економічно самостійною установою, що не 

має на меті отримання прибутку [1].  

Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи 

гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з 

ринку. Своє основне завдання Фонд здійснює безпосередньо через виконання 

низки важливих функцій. 

Ухвалений Верховною Радою України законопроєкт № 5542-1«Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи 

гарантування вкладів фізичних осіб», спрямований на підвищення довіри 

вкладників до банківської системи та забезпечення її стабільності. Він вирішує 

низку ключових питань, зокрема: сприяє реалізації ініціативи Президента України 

про запровадження норми про повне відшкодування вкладів фізичних осіб 

ФГВФО на період дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення чи 

скасування. Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану 

гарантована сума за вкладами становитиме не менше 600 тис. грн. Це буде 

стосуватись банків, що визнаватимуться неплатоспроможними після набрання 

чинності цими нормами [2]. 

Станом на серпень місяць 2022 року 68 банків є учасниками Фонду, 18687,3 

млн грн становлять фінансові ресурси Фонду, 103 банки перейшли під управління 

Фонду, сума виплачена вкладникам неплатоспроможних банків сягла 93879,8 млн 

грн та сума вкладів у банках-учасниках Фонду становить 946704 млн грн [3]. 

Порівнюючи основні показники діяльності ФГВФО за 2010 та 2021 роки 

можна зробити певні висновки щодо діяльності та розвитку безпосередньо Фонду. 

Так, станом на 01.01.2011 року в Реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб було зареєстровано 170 банків, а станом на 01.01.2022 року в управлінні 

Фонду знаходилося лише 48 банків. Другим важливим показником, який суттєво 

змінився за 11 років є сума надходжень. За 2010 рік сума надходжень до ФГВФО 

становила 1336,7 млрд грн, тоді, як за 2021 рік вона вже досягла 4539,3 млрд грн, 

що майже в 3,5 рази більше. Варто зазначити, що середній розмір вкладу в 2010 

році був 7802 грн, тоді як 2021 році –13578,40 грн. Важливо також відмітити щодо 

збільшення розміру гарантованої суми відшкодування. Так в 2010 році ця сума 

становила 150 тис. грн, а в 2022 році – 600 тис. грн, тобто зросла в 4 рази. Загальна 

сума відшкодування також зросла від 2201 млрд грн в 2010 р. до 4686,4 млрд грн в 

2021 р. Всі ці зміни відображено на рисунку 1. 
За роки своєї діяльності у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 

відбувалися зміни та вдосконалення задля досягнення вибудованих стратегічних 
напрямів: опрацювання та вдосконалення законодавства з питань системи 
гарантування вкладів та виведення неплатоспроможних банків з ринку, 
відновлення платоспроможності Фонду, забезпечення фінансової стiйкостi 
системи гарантування вкладів фізичних осіб, мiнiмiзацiя майбутніх витрат, 
оптимізація операційної діяльності Фонду, збільшення рівня задоволення вимог 
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кредиторів, підвищення довіри вкладників та рівня комунікації з громадськістю, 
дiджиталiзацiя бiзнес-процесiв та удосконалення систем інформаційного захисту 
інформаційних систем Фонду. 

 

 
Рис. 1 – Порівняння основних показників діяльності ФГВФО 

Складено за даними джерела [4] 

 
Світові фінансова і коронавірусна кризи а також війна Росії з Україною 

показали, що система гарантування вкладів повинна бути динамічною, постійно 
вдосконалюватися і відповідати на будь-які виклики, що з’являються в сучасному 
економічному просторі. 
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ІНТЕРНЕР-БАНКІНГ-ДИСТАНЦІЙНЕ БАНКІВСЬКЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Наше суспільство на даний час все частіше використовує цифрові технології 

та удосконалює свій досвід роботи сервісів в мережах інтернет. Так і система 

інтернет-банкінг зайняла чимале значення та набула переваги у світі цифрових 

технологій. 

Інтернет-банкінг - це система, яка дозволяє отримувати послуги банку через 

мережу інтернет. Управління банківськими рахунками через інтернет або 

інтернет-банкінг, сьогодні це найбільш цікавий напрямок фінансових інтернет-

рішень, завдяки широкому спектру банківських послуг, представлених в системах 

інтернет-банкінгу. 

Історія походження інтернет-банкінгу починається на Заході. Використання 

банками інтернету (сервіс на дому) для обслуговування клієнтів, розпочалося в 80-

х рр. Спочатку це стало розвитком технології «Home banking» телефонне 

банківське обслуговування), а в подальшому з'явилися послуги віддаленого 

обслуговування клієнтів з використанням персонального комп'ютера та 

підключення до банківських серверів (РС-banking). А згодом з'явилися перші 

банки, які запропонували РС-банкінг на високому рівні якості, з можливістю в 

повній мірі використовувати комунікаційні та сервісні можливості Internet 

banking. Перший віртуальний банк Security Network Bank дав змогу управляти 

своїми рахунками через інтернет. Однак в той час миттєвого признання серед 

людства так і не отримав, через недовіру клієнтів к таким новаторствам. Близько 

2000-х років інтернет-банкінг «дійшов» і до країн СНГ у т.ч і до України і по 

теперішній час має великий попит та успіх, серед банків та їх клієнтів. 

Інтернет-банкінг - це один із видів дистанційного банківського 

обслуговування, він дає змогу доступу до своїх рахунків та операцій, за рахунками 

24/7 (в будь-яку пору доби). Для цього потрібен лише доступ до інтернету. Для 

роботи використовуються стандартні браузери (Internet Explorer, Opera, Mozila, 

Google Chrome тощо). Сервісами інтернет-банкінгу можна користуватися з ПК, 

ноутбука, планшета а також зі смартфона.  

Перелік послуг, які можна отримати через інтернет-банкінг: 
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- блокування карток клієнтами, у разі загрози шахрайства; 

- виписки за рахунками; 

- платежі в межах банку; 

- платежі в межах країни, в національній валюті; 

- платежі за межі країни в іноземній валюті; 

- обмін валют; 

- оплата рахунків-небанківські послуги (комунальні, зв'язок); 

- пряме поповнення балансу за номером телефону українських мобільних 

операторів 

- відкриття депозитів; 

- оформлення кредитів; 

- встановлення лімітів на використання з карткових та поточних рахунків 

Усі фінансові операції дуже швидко оброблюються та виконуються. ще дуже 

приємний бонус-це низький розмір комісійної винагороди. 

Головною перевагою інтернет-банкінгу є те, що більше немає потреби 

втрачати час, для відвідування банківських установ. Всі операції і контроль над 

ними можна здійснювати дистанційно. 

Таким чином можна зробити висновки: по-перше-використання інтернет-

банкінгу, це значна економія часу та операційних витрат. По-друге-це підвищення 

лояльності клієнтів. Так ми бачимо тільки переваги при використанні інтернет-

банкінгу, як для банків так і для клієнтів. 
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РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ У РОЗВИТКУ  

ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ 

 

На сьогодні важливим фактором розвитку фінансових систем є розвиток IT-

технологій. Питанню подальшого розвитку банківських технологій та вивченню 

сучасного стану електронного банкінгу присвячено багато робіт як у нас у країні, 

так і за кордоном. Так, Кріс Скіннер [1] проводить дуже цікавий аналіз існуючих 

банківських систем і детально описує підхід, за допомогою якого можливий 

перехід банків на цифровий рівень, відповідний реаліям нашого часу. Сучасному 
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стану цифрової економіки, сутності діджиталізації, проблемам та перспективам 

вітчизняного банківського сектору присвячено статтю О. Деркач, М.В. Корнєєва, 

О.В. Абакуменко [1]; дослідженням вітчизняного ринку онлайн-банкінгу 

присвячено статтю О.І. Тищенко [2]. Вивченню деяких питань, що розглядаються 

у цій статті, присвячено й роботи В.І. Ляшенко [3], Є.Б. Радько, Н.П. Мешко [4] та 

багатьох інших учених. 

Важливим кроком у розвитку електронного банкінгу є створення 

банківських екосистем, в яких головним фактором розвитку є клієнтський сервіс. 

Прикладом такої екосистеми може бути перша в Україні відкрита фінтех-

екосистема «Concord Fintech Solutions». Напрацьовані рішення для онлайн 

банкінгу, створені Open API (Application Programming Interface) – публічно 

доступні для програмування. Такі бібліотеки програм прискорюють розробку 

необхідних додатків, бо дають змогу простіше і надійніше досягати прогресу в 

створенні зручних продуктів. 

Е-commerce сприяє конкуренції в бізнесі та економії витрат, розширює 

охоплення ділових інтересів, надає вигоди споживачу. Крім того, сприяє розвитку 

підприємницької справи, включаючи спільне комерційне управління торговими 

партнерами. На сьогодні більше 60 % продажів здійснюються через Інтернет.  

В таблиці 1 наведено розподіл безготівкових операцій з використанням 

платіжних карток за даними Національного банку України в 2021 році. 
 

Таблиця 1 – Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних 

карток, за 2021 рік 

Назва операції 

Обсяг операцій Кількість операцій Середній чек, 

грн. 
Сума, 

млрд.грн. 
% 

Кількість, 

млн. 
% 

Перекази з картки на картку 1352,0 43,6 894,0 12,7 1 512 

Операції у мережі Інтернет 

(оплата операцій/послуг та 

переказ на банківський рахунок)* 

839,9 27,1 2 401,4 34,1 349 

Розрахунки з використанням 

платіжних терміналів 
878,7 28,4 3 686,0 52,4 238 

Операції у пристроях 

самообслуговування 
28,5 0,9 58,5 0,8 488 

ВСЬОГО: 3099,1  7 039,9   

* перекази на банківські рахунки (погашення кредитів, поповнення депозитів тощо) з 

використанням картки 

 Джерело: офіційний сайт НБУ URL: https://bank.gov.ua 

 

Наведені в таблиці 1 свідчать, що з більш, як 7 млрд. операцій більше 

половини виконано з використанням платіжних терміналів. 
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Проведений аналіз засобів якими велись розрахунки з 2019 по 2021 рік 

наведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Динаміка кількості та структура розрахунків за 2019-2021 

роки 

Види розрахунків 

Кількість операцій 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 

млн.шт. % млн.шт. % млн.шт. % 

Розрахунки із фізичним 

зчитуванням носія картки 
1363,3 63,9 1123,2 43,2 905,3 24,5 

Безконтактні розрахунки із 

використанням карток 
553,6 26 1022,3 39,4 1650,3 44,8 

Безконтактні розрахунки із 

використанням NFC-гаджетів 
216,3 10,1 451,9 17,4 1130,4 30,7 

ВСЬОГО: 2133,2   2 597,4    3 686,0   

Джерело: офіційний сайт НБУ URL: https://bank.gov.ua 
 

З наведеної таблиці проглядається стійка динаміка збільшення 

безконтактних розрахунків із використанням карток та гаджетів з NFC (Near Field 

Communication).  

 Підсумовуючи все вище наведене, слід зазначити, що, саме застосування 

банківських екосистем з застосуванням Open API надає можливість розробникам 

додатків прискорити цей процес і в повній мірі задовольнити попит користувачів у 

зручному використанні електронного банкінгу. 
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ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

 

В управлінні економічною стійкістю комерційного банку значне місце 

посідає фінансовий менеджмент. У даному випадку він має бути спрямований на 

аналіз взаємозв’язку витрат обсягу діяльності і прибутку банку. 

Взаємозв’язок витрат, обсягу послуг та прибутку характеризується точкою 

беззбитковості, операційним важелем та запасом міцності. Точка беззбитковості – 

це коли доходи дорівнюють витратам банку, який і результаті діяльності не має ні 

прибутків, ні збитків. Якщо банк планує одержати якусь певну величину 

прибутку, то, використовуючи методику визначення точки беззбитковості, можна 

встановити обсяг виручки від діяльності необхідної для отримання запланованої 

величини прибутку наданих послуг. 

Якщо фактична виручка перевищує її величину у точці беззбитковості, то це 

вказує на запас міцності діяльності банку.  

Операційний важіль показує, у скільки разів може змінитися значення 

прибутку при збільшенні (зменшенні) виручки від наданих послуг. Операційний 

важіль залежить від співвідношення змінних і постійних витрат. Вказуючи на 

темпи падіння прибутку з кожним відсотком зниження виручки від наданих 

послуг, сила операційного важеля свідчить про рівень підприємницького ризику 

комерційного банку. 

Величина операційного важеля визначається як співвідношення між 

величиною маржинального доходу та прибутку за послуги банку. 

Відсоток зміни прибутку визначають як добуток відсотка зміни виручки на 

величину операційного важеля. 

Оскільки дія операційного важеля залежить від співвідношення постійних та 
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змінних витрат, то його можна використовувати для управління структурою 

витрат комерційного банку, вибору оптимального співвідношення між постійними 

та змінними витратами. Якщо вибирають структуру із більшими змінними 

витратами – діє малий операційний важіль. Якщо вибирають структуру з 

переважанням постійних витрат – діє великий операційний важіль. Для 

комерційних банків, які мають велику кількість застарілих основних фондів, сила 

великого операційного важеля становить небезпеку: зниження виручки від 

діяльності обертається значним падінням прибутку. 

Управлінський персонал комерційного банку може вплинути на три основні 

складові операційного важеля: постійні витрати, змінні витрати, ціну послуг. 

Збільшення змінних витрат на одиницю послуг збільшує обсяг виручки у 

точці критичного обсягу послуг і навпаки. 

Збільшення суми постійних витрат спричинить збільшення обсягу виручки у 

точці критичного обсягу послуг і навпаки. 

Збільшення ціни послуг, зазвичай, знижує обсяг виручки у точці критичного 

їх обсягу і навпаки. 

Слід враховувати, що відсотки за кредитами належать до постійних витрат і 

їх нарощування при залученні коштів супроводжується збільшенням сили 

операційного важеля і зростанням підприємницького ризику. Високий рівень 

операційного важеля досить небезпечний: «в умовах економічної нестабільності, 

падіння платоспроможності споживачів кожен відсоток зниження виторгу 

господарством тягне за собою падіння прибутків і входження у зону збитків» [1, 

с.153]. Це в такій же мірі відноситься і до діяльності комерційних банків. Тому 

банк має бути більш консервативним у питаннях залучення коштів у структурі 

капіталу. Остання має бути такою, щоб у частині власних коштів мати можливість 

протягом тривалого періоду їх інвестувати під невеликий відсоток, зберігати 

стабільне співвідношення позикового і власного капіталу. При цьому, якщо ставка 

відсотка за борги не змінюється, то зростання власного капіталу стабілізується. Це 

характеризуватиме темпи стійкого розвитку комерційного банку, що 

забезпечується за рахунок внутрішніх джерел фінансування. Указаний 

взаємозв’язок має вигляд: 
 

Тс = З ÷ А × Пч ÷Вр × А ÷ Бз × Бз ÷ Кв,                        (1) 
 

де Тс – темпи стійкого розвитку; З – витрати; А – сума активів; Пч – чистий 

прибуток; Вр – чиста виручка від реалізації; Бз – сума боргу; Кв – власний капітал. 

Ефективним інструментом економічної стійкості комерційного банку є 

страхування із використанням бізнес-моделі «фінансового супермаркету», що 

поєднує банківські та страхові установи. 

Така практика набула розповсюдження в зарубіжних країнах. У Франції до 

60% страхових полісів реалізуються через банки. У Європі в середньому кожний 
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третій поліс страхування життя і кожний двадцятий за іншими видами страхування 

також реалізуються банками. Окремі регіональні банки Японії, надаючи канали 

збуту послуг страховим компаніям, контролюють до 50% місцевих ринків 

фінансових послуг [2, с. 141]. 

У такому фінансовому супермаркеті страхова компанія одержує можливість 

використовувати базу даних про клієнтів банків, і тим самим знизити витрати на 

маркетинг, поширення і просування свого продукту. Банки ж від реалізації подібної 

бізнес-моделі одержують додаткові фінансові вигоди від продажу страхових полісів 

і завдяки цьому конкурентні переваги для просування власних програм. 

Розвиваючи бізнес-модель «фінансового супермаркету», страхові компанії та 

банки виробляють спільну ідеологію діяльності на фінансовому ринку, здійснюють 

погоджену маркетингову та фінансову політику, впроваджують загальну 

корпоративну культуру, що позитивно сприймається усіма страхувальниками. 

Таке розуміння стійкості банку за рахунок використання ендогенних і 

екзогенних чинників підтверджує той факт, що її економічна значимість тим 

більша, чим більше в процесі його діяльності реалізується комплекс умов, який 

був би достатнім для зниження негативних наслідків можливої нестабільності 

внутрішніх і міжгалузевих зв’язків. При цьому на фоні змін в економіці діяльність 

фінансових менеджерів вимагає високого професіоналізму, що дозволятиме 

вирішувати проблеми за умови збереження платоспроможності, рентабельності, 

керованості грошового обігу. 
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Секція 7. Напрямки оптимізації податкової системи. Бюджетна система 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ 

ІНКЛЮЗИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

 

Розпорядженням КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1805-р [1] схвалено 

Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2022 – 

2025 роки, яка враховує інтереси зацікавлених груп – органів влади, міжнародних 

партнерів та експертної спільноти. Результатом реалізації запропонованої стратегії 

має стати побудова ефективної системи управління державними фінансами, яка 

спрямована на забезпечення сталого соціально – економічного розвитку України, 

конкурентоспроможності її економіки, динамічній інтеграції у міжнародне 

ринкове середовище, зокрема, у ринковий простір ЄС. Стратегія передбачає 

удосконалення системи управління публічними фінансами як на державному, так і 

на місцевому рівні. 

Кінцевою метою є побудова сучасної, стійкої системи, яка спрямована не 

тільки на збереження фінансової стабільності держави, а і на створення умов 

сталого зростання соціально – інклюзивної економіки через підвищення 

результативності мобілізації та витрачання державних коштів. У напряму 

досягнення мети економічного зростання у світі формуються передумови 

концепції інклюзивного розвитку. Концепція інклюзивного сталого зростання 

(inclusive sustainable growth) досить нова концепція економічного зростання, яка 

порушує такі актуальні проблеми, як диференціація в рівнях соціально – 

економічного розвитку багатих і бідних регіонів і країн; територіальне 

вирівнювання соціально – економічного розвитку. Над цією концепцією 

працюють такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як З. М. Бедос [2], Дж. Подеста [3], 

О. Прогнімак [4], С.М. Дідух [5, 6], В.П. Решетило [7] та інші.  
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Концентрація економічних еліт на забезпеченні економічного зростання за 

будь-яку ціну виявилася недостатньо ефективною у побудові добробуту країн. 

Саме тому з'явилася необхідність у новій теорії , яка б поєднувала засади сталого 

розвитку із практичними механізмами залучення різних верств населення до 

активної економічної діяльності та розподілу результатів суспільної праці [6]. 

Вчені Світового банку визначають, що інклюзивний розвиток – це сталий 

швидкий розвиток усіх галузей економіки, що залучає значну частину трудових 

ресурсів країни і характеризується рівністю можливостей у доступі до ринку праці 

та ресурсів. При цьому головний акцент робиться на продуктивній зайнятості всіх 

груп працездатного населення (включаючи жінок) як важливої умови зниження 

рівня бідності. Саме скорочення бідності та нерівності є головною метою 

інклюзивного розвитку. В його основі лежить також необхідність забезпечення 

участі всіх верств населення країни у процесі зростання як з точки зору прийняття 

рішень, так і у формуванні факторів зростання. Повинні бути створені рівні 

можливості для усього населення в реалізації власного людського потенціалу 

незалежно від місця проживання і соціально-економічних умов, статі і віку [7].  

Взагалі, порівнюючи з 1990 р. економічне зростання позитивно вплинуло на 

рівень життя населення; в результаті економічного зростання та технічного 

прогресу підвищився рівень доступу населення до освітніх ресурсів; внаслідок 

стрімкого розвитку медицини практично у три рази знизився коефіцієнт 

смертності, але на сьогодні ще спостерігаються суттєві вади існуючої системи 

економічного розвитку, які проявляються у такому: розподіл світового багатства є 

нерівномірним, а тому значна частина людства не відчуває переваг економічного 

зростання і не має більше економічних благ, ніж їх предки; не дивлячись на те, що 

рівень бідності у світі знижується, вона сконцентрована у окремих регіонах світу; 

невирішеною залишається системна проблема нерівності населення планети; 

відбувається виникнення структурних дисбалансів розвитку у світі; глобалізація 

світу та все більша відкритість дають можливість людям порівнювати свій рівень 

добробуту із мешканцями розвинених країн і очевидним стає дисбаланс між 

доходами та способом життя мешканців найбідніших та найбільш розвинених 

країн. 

Окреслені диспропорції у розвитку являють собою загрозу у глобальному 

вимірі та є однією із причин збройних конфліктів, активних міграційних процесів 

та зростання кількості біженців; численні військові конфлікти спричинені саме 

відсутністю механізмів справедливого розподілу ресурсів між усіма членами 

суспільства.  

Тобто, зрозуміло, що сьогодні існує об’єктивна необхідність у формуванні 

нового підходу до розвитку людства. Концепція інклюзивного сталого розвитку 

(inclusive sustainable growth) сформувалась як більш широка парадигма щодо 

зростання та розвитку, як противага підходу до економічного зростання як 

самоцілі людства. Слід зауважити, що індекс інклюзивного розвитку базується на 
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12 індикаторах, об’єднаних в три групи: зростання і розвиток (включаючи 

зростання ВВП, зайнятості, продуктивності праці, очікуваної тривалості життя); 

інклюзивність (медіанний дохід домогосподарств, рівень бідності і нерівності); 

справедливість і стійкість (рівень заощаджень, демографічного навантаження, 

державного боргу і забруднення довкілля) [8]. Основними передумовами 

виникнення концепції інклюзивного розвитку є наявність диспропорцій у 

розвитку окремих регіонів світу, майнова нерівність, необхідність забезпечити 

більш справедливий розподіл суспільних благ. Перспективною науковою задачею 

є розробка теоретико-методологічних засад інклюзивного розвитку на макро-, 

мезо- та мікрорівні із залученням усіх суб’єктів економічної діяльності.  

Таким чином, основними цілями інклюзивного зростання є не просто 

збільшення ВВП, але й всебічний розвиток людського капіталу; високий рівень 

зайнятості населення, інвестування в освіту та охорону здоров’я; скорочення 

нерівності та бідності, вдосконалення системи соціального захисту, підвищення 

якості життя громадян, особливо найбільш незахищених верств населення: дітей, 

жінок, людей похилого віку; розвиток соціальної активності, підвищення участі 

громадян в економічному житті, а не тільки в розподілі та споживанні доходу; 

захист навколишнього середовища, підвищення ефективності використання 

природних ресурсів, перехід економіки на «зелені принципи»; поширення переваг 

економічного зростання на всі регіони країни, територіальна єдність країни з 

позицій рівня економічного розвитку та якості життя; територіальне вирівнювання 

та усунення регіональних диспропорцій.  

Зважаючи на останнє положення – територіальне вирівнювання та усунення 

регіональних диспропорцій – важливим є посилення ролі усіх територій у 

вирішенні проблем економічного зростання. Таким чином, до процесу 

інклюзивного розвитку повинні бути залучені всі сектори економіки (не тільки 

високотехнологічні) та всі складові інфраструктури країни, а також всі регіони та 

території. Ефективність інклюзивного розвитку регіонів в визначальній мірі 

залежить від структурної, інвестиційної, інституціональної, соціальної, 

природоохоронної, фінансової, зовнішньоекономічної регіональних політик [12]. 

Від того, наскільки збалансовані ці політики, залежить комплексний 

пропорційний розвиток регіональної економіки. Це обумовлено тим, що регіон є 

не тільки підсистемою соціально-економічного комплексу країни, а й відносно 

самостійною його частиною із закінченим циклом відтворення, особливими 

формами прояву стадій відтворення й специфічними особливостями соціальних і 

економічних процесів. Ефективний економічний розвиток забезпечує економічне 

зростання в регіоні, і, оскільки регіон є частиною держави, це сприяє 

економічному зростанню в державі, підвищуючи добробут населення. Ефективна 

кооперація регіонів забезпечує розвиток країни, який базується на 

міжрегіональній співпраці, а не на конкуренції. Тому актуальним завданням 

регіональної політики є реалізація принципу: «сильні регіони – ефективна 
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співпраця – сильна держава» [9]. Отже державна регіональна політика 

інклюзивного розвитку має зосередитися на створенні ефективних механізмів 

зменшення дисбалансу розвитку регіонів, реалізації міжрегіональних 

коопераційних проектів та забезпечення сучасної інфраструктури.  

У контексті досягнення цілей інклюзивного розвитку дуже актуальною для 

України є проблема подолання диспропорційності соціально – економічного 

простору, зменшення між- та внутрішньо регіональних асиметрій. Державна 

стратегія регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки (далі – Стратегія) [10] 

суттєво відрізняється від усіх попередніх у тому числі тієї, яка була прийнята у 

2014 році та була дуже прогресивною в порівнянні з попередньою Стратегією. 

Нинішня Стратегія концентрується на кількох надзвичайно важливих речах і в 

першу чергу мова йде про зв’язність українського простору, про згуртованість 

України. 

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні на засадах децентралізації, яка успішно реалізується з 2015 року, створила 

нові можливості для розвитку територіальних громад. Бюджетна децентралізація 

спричинила суттєвий перерозподіл бюджетних ресурсів на користь місцевого 

самоврядування. На жаль ще не відбулося реальної конвертації нових 

можливостей для розвитку територіальних громад та регіонів у кращу якість 

життя людини незалежно від місця її проживання; немає відчутних змін у 

зміцненні партнерських відносин між регіонами, зменшенні міжрегіональної та 

внутрішньорегіональної диспропорції за показниками економічного розвитку та 

якості життя людей. Першочерговими завданнями нової регіональної політики є 

прискорення економічного зростання регіонів, підвищення їх 

конкурентоспроможності на основі ефективного використання внутрішнього 

потенціалу, створення нових робочих місць, покращення зайнятості населення, 

створення умов для повернення на батьківщину трудових мігрантів [11].  

Повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію суверенної 

України зруйнувало можливості щодо впровадження нової політики регіонального 

розвитку у 2022 році, але ніколи не зруйнує прагнення нашої країни відновитись, 

відбудувати всі території і забезпечити стійке зростання рівня якості життя кожної 

людини незалежно від того, де вона народилася, де проживає зараз і на якій 

території України буде проживати у майбутньому тому, що Україна – вільна, 

суверенна, демократична європейська держава.  
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Сьогоденні реалії, зумовлені збройною агресією, змушують суспільство 

адаптуватися. Підприємства, установи та організації стрімко переходять на 

функціонування в умовах воєнного стану. Держава, як гарант забезпечення рівної 

та не дискримінаційної підприємницької діяльності, також зобов’язана 

враховувати такі реалії та забезпечувати підтримку платників податків. Тому лише 

питанням часу було, коли на законодавчому рівні запровадять послаблення щодо 

податкових зобов’язань. Проте, чи то через небажання більш детально вивчити 

законодавство з оподаткування, чи то через низьку правову культуру, деякими 

підприємствами було зроблено невірний висновок щодо повного звільнення від 

податкового навантаження та наслідків щодо несвоєчасного виконання своїх 

податкових зобов’язань.  

12 травня 2022 року вступили в силу основні та перші зміни до Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс) з питань особливостей виконання податкового 

обов’язку у період воєнного стану [1, 2]. Цими змінами була запроваджена нова 

редакція пункту 69 підрозділу 10 Розділу ХХ Кодексу. Зокрема передбачено 

можливість відтермінування виконання податкового зобов’язання щодо 

дотримання термінів сплати податків та збрів, подання звітності тощо, як для 

платників податків, які взагалі не можуть виконати цей обов’язок, так і 

послаблення для тих, кого оминули несприятливі наслідки військової агресії.  

Для платників податків, основна діяльність яких провадилась на нині 

тимчасово окупованих територіях, або на територіях, на яких велися або ведуться 

бойові дії, внаслідок чого такий платник податків не може пред’явити первинні 

документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат тощо, 

застосовуються особливі правила для підтвердження даних, визначених у 

податковій звітності. Підстави неможливості пред’явлення первинних документів 

можна умовно поділити на дві категорії: відсутність доступу до таких документів, 
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наприклад, відсутній доступ до архіву або комп’ютеру, та фактичне знищення 

таких первинних документів. Втрата документів, яка не пов’язана із проведенням 

бойових дій тощо, не надає права платнику податків застосовувати такі спеціальні 

правила. Тобто, не будь-яка втрата документів або відсутність доступу до них є 

підставою для застосування законодавчого послаблення.  

При цьому однією з обов’язкових умов для застосування спеціальних правил 

підтвердження даних, визначених у податковій звітності, є надання повідомлення 

до контролюючого органу про неможливість вивезення первинних документів або 

про їх знищення.  

Тобто, нові зміни у податковому законодавстві лише надали платникам 

податків відтермінування виконання своїх податкових зобов’язань та послабили 

умови підтвердження тих чи інших доходів, витрат тощо, за умови дотримання 

певних (двох) вимог.  

Проте, однією із сумнівних змін є норма щодо зупинення перебігу строків, 

визначених податковим та іншим законодавством. Підставою так вважати є 

роз’яснення Державної податкової служби [3]. Зокрема, у цьому роз’яснені було 

зазначено, що відповідно до підпункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу від 24 

лютого 2022 і до припинення/скасування правого режиму воєнного стану підстави 

для виникнення у платника податків податкового боргу відсутні. Зазначена 

позиція підтвердилась і під час «гарячої лінії» у Вараській ДПІ ГУ ДПС у 

Рівненській області [4]. Проте, що у роз’ясненні ДПС, під час «гарячої лінії» 

брався до уваги лише перший абзац підпункту 69, який абсолютно точно 

підтверджував позицію контролюючих органів. Слід зауважити, що сам підпункт 

містить винятки, визначені у абзацах 2-4. До одних з таких винятків належать 

строки реєстрації податкових накладних, подання звітності, сплати податків та 

зборів платниками податків. Крім того, строки вже встановлені підпунктом 69.1. 

підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу. Виходячи із зазначеного, можна припустити, 

що у своїх роз’ясненнях ДПС допустилася помилки. Саме тому виникають 

сумніви щодо подальшого дотримання ДПС своєї позиції, адже наразі відомі 

непоодинокі випадки виникнення податкового боргу та реєстрації податкової 

застави під час воєнного стану [5].  

Другою великою помилкою платника податків є те, що, на його думку, зміни 

у податковому законодавстві не лише відтерміновують виконання податкових 

зобов’язань, а повністю звільняють від наслідків їх не виконання. У жодному 

реченні оновленого пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу не передбачено 

звільнення від наслідків несвоєчасного виконання податкового зобов’язання, чи 

від сплати податків, чи від подання податкової звітності.  

Таким чином, аналіз змін до податкового законодавства дозволяє дійти 

висновку, що держава бере до уваги особливості та всі можливі негативні наслідки 

збройної агресії та воєнного стану, та дбає про платників податків, надаючи їм 

пільги при настанні певних умов. У свою чергу, керівникам та головним 
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бухгалтерам підприємств, іншим платникам податків не слід бути впевненим, що 

в умовах воєнного стану пільги та податкове послаблення застосовується для всіх 

без виключення. Також, не слід повністю покладатися на роз’яснення ДПС у 

зв’язку з виявленими правопорушеннями. Виконання податкових зобов’язань є 

обов’язком платника податків, тому повинно виконуватись сумлінно та своєчасно 

для підтримання нормального функціонування держави в цілому. Держава у свою 

чергу подбає про тих платників податків, які опинились у скрутному становищі. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

 

Податкова система є однією з найважливіших елементів впливу на 

економічний та соціальний розвиток країни. Сутність такого регулювання полягає 

в маніпулюванні вилученої державою на користь суспільства частини вартості 

https://rv.tax.gov.ua/media-ark/local-news/598253.html
https://rv.tax.gov.ua/media-ark/local-news/598253.html
https://cabinet.tax.gov.ua/registers
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валового внутрішнього продукту у вигляді обов’язкових внесків – податків, зборів 

(обов’язкових платежів). Вивчення податкових систем зарубіжних країн набуває 

особливої актуальності, тому що податкова конкуренція між країнами виступає 

однією з глобальних сучасних проблем міжнародного рівня. Зараз, коли розвиток 

технологій призводить до постійних змін у суспільстві, це особливо актуально. 

Економічна діяльність суб’єктів господарювання та звичайних фізичних осіб 

в умовах розвитку глобалізаційних процесів давно вийшла за межі кордонів однієї 

країни. У багатьох європейських країнах громадяни сплачують відносно високі 

податки натомість отримуючи багато суспільних благ і послуг, недоступних у 

країнах з низьким рівнем оподаткування. З іншого боку, є уряди неспроможні 

збирати достатню кількість податків для фінансування суспільних благ, 

необхідних суспільству.  

Головне завдання при формуванні податкових систем полягає в оптимізації 

потреб у податкових надходженнях із можливостями їх отримання. 

Принципи ефективного оподаткування вперше були сформульовані 

видатним філософом-економістом Адамом Смітом у його праці «Багатство 

народів» а саме: а) справедливість (загальність і рівномірність оподаткування 

залежно від доходу, отриманого під захистом держави); б) визначеність (термін 

сплати, спосіб і сума платежу мають бути точно і заздалегідь визначені й відомі 

платникові); в) зручність (час і спосіб сплати податків мають бути як-

найзручнішими для платника); г) економія (мінімізація витрат на стягнення 

податків і раціоналізація системи оподаткування) [1]. 

Важко повністю реалізувати всі принципи в межах однієї системи 

оподаткування. Досі існують податки, якими обкладаються лише певні категорії 

людей або товарів (оподаткування предметів розкоші, податки на алкоголь та 

тютюн, податок на азартні ігри тощо). У деяких країнах сплата податків пов’язана 

із заповненням численних податкових форм та звітів, що порушує принцип 

простоти та зручності. Існує багато випадків, коли у податкових органів не 

вистачає ресурсів та інформованості для забезпечення дотримання податкового 

законодавства, що призводить до непропорційного податкового навантаження на 

сумлінних платників. 

Різні уряди поєднують різні схеми оподаткування, звільняють певні 

категорії осіб чи бізнеси від сплати податків або використовують відшкодування 

податків, щоб досягти цілей податкової політики, які сьогодні часто виходять за 

межі збору доходів. Доходи в межах прожиткового мінімуму можуть бути 

звільнені від ПДФО, деякі товари, які вважаються предметами першої 

необхідності, можуть бути звільнені від податку на продаж або ПДВ, предмети 

розкоші чи подарунки можуть оподатковуватися за вищими ставками, ніж доходи 

у формі заробітної плати тощо. 

Чим більша нерівність у суспільстві, тим раціональніше використовувати 

прогресивне оподаткування, тоді як у країнах з більш рівним розподілом доходів 
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можна віддати перевагу пласкій податковій шкалі, оскільки вона вважається більш 

справедливою для платників податків [2].  

Відмінності між державами у податках та надходженнях залежать від цілей 

уряду та його здатності ефективно збирати податки. Згідно з дослідженням 

Міжнародного Валютного Фонду, країни з нижчим рівнем корупції отримували в 

середньому на 4% ВВП більше податкових надходжень, ніж країни з вищим 

рівнем корупції [3]. 

Тому в розвинутих країнах приділяють велике значення боротьбі з 

корупцією. Для цього потрібна політична воля до створення міцних бюджетних 

інституцій, які сприятимуть сумлінній роботі та підзвітності у всьому державному 

секторі. 

Міжнародний досвід дозволяє сформулювати деякі уроки для країн, які 

покликані допомогти їм у будівництві ефективних інститутів, та зробити їх менш 

уразливими до корупції: 

– Інвестиції у досягнення високих рівнів прозорості та незалежного 

зовнішнього контролю. Це дає можливість органам аудиту та широкому загалу 

здійснювати дієвий нагляд. Наприклад, у деяких країнах користуються 

онлайновою платформою, яка дозволяє громадянам відстежувати фізичні та 

фінансові показники здійснення інвестиційних проектів. Норвегія встановила 

високі норми прозорості управління своїми природними ресурсами. Вільна преса 

посилює переваги прозорості у податково-бюджетній сфері; 

– Реформування інституцій. Імовірність успіху вища у тих випадках, коли 

країни розробляють реформи для всебічної протидії корупції. Наприклад, реформи 

податкової адміністрації приносять великі результати, якщо податкове 

законодавство є менш складним та обмежує можливість довільних дій посадових 

осіб; 

– Формування професійної державної служби. Прозорі системи найму та 

оплати праці з урахуванням ділових якостей та заслуг скорочують можливості для 

корупції. Керівники відомств, міністерств та державних підприємств повинні 

заохочувати етичну поведінку, подаючи наочний приклад з боку керівництва; 

– Відповідність новим завданням у світлі змінних технологій та 

можливостей для несумлінних дій. Слід зосередитись на сферах підвищеного 

ризику, таких як закупівля, адміністрування доходів та управління природними 

ресурсами, а також на дієвих заходах внутрішнього контролю; 

– Розширення співробітництва у боротьбі з корупцією. Країни можуть також 

поєднати зусилля, щоб поставити перепони розповсюдженню корупції через 

кордони. Наприклад, у рамках конвенції ОЕСР проти корупції понад 40 країн уже 

криміналізували сплату хабарів компаніями-резидентами за кордоном з метою 

отримання можливостей для бізнесу [4]. 

Приборкання корупції є складним завданням, що потребує невпинної роботи 

з багатьох напрямків, але приносить величезні дивіденди. Насамперед для цього 
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потрібна політична воля, постійне зміцнення інституційної системи для 

забезпечення більшої сумлінності та підзвітності, а також глобальне 

співробітництво. 

Проаналізуємо кількість податків в різних країнах. В нашій країні 

законодавством затверджено 11 податків та зборів: (7 державних та 4 місцевих), а 

в Японії – 55 (25 державних та 30 місцевих), в Великобританії – 8, Італії – 15, 

Німеччині – 16, Франції – 7, Нідерландах – 9, Португалії – 8, Іспанії – 8 податків. 

Тобто, в нашій країні кількість податків порівняно з іншими країнами світу є 

оптимальною. 

Порівняння ставок основних податків в нашій країні та в інших країнах 

(табл. 1) показує, що взагалі, ставки основних податків в Україні є нижчими ніж в 

інших країнах. Україна має найнижчі податкові ставки за трьома основними 

податкам серед країн Європи, які аналізуються. На другому місці розмістилась 

Польща, на третьому – Німеччина, четвертому – Іспанія, п’ятому – Нідерланди. 

Таким чином, в нашій країні найнижчі максимальні податкові ставки в порівнянні 

з країнами Європи.  

Таблиця 1 – Ставки основних податків в Україні та країнах ЄС 

Країна 
Ставка ПДВ Ставка ПДФО 

Ставка податку 

на прибуток 

Загальний 

рейтинг 

країни % рейтинг % рейтинг % рейтинг 

Україна 20 2 18 1 18 1 1 

Польща 23 5 32 2 19 2 2 

Німеччина 19 1 47,5 6 29,8 4 3 

Іспанія 21 3 45 4 30 5 4 

Нідерланди 21 3 52 7 25,5 3 5 

Франція 20 2 45 4 34,4 8 6 

Італія 22 4 45,6 5 31,4 6 7 

Португалія 23 5 42 3 36 9 8 

Бельгія 21 3 53,7 8 34 7 9 

Джерело: [5] 

Отже, податкові системи мають відповідати певним принципам, а саме: 

справедливості, нейтральності, простоти адміністрування, простоти дотримання, 

прозорості та надійності. Розгляд податкових систем розвинених країн, як 

комбінації різних податків та зборів, дозволяє стверджувати, що ідеальної 

податкової системи не існує, кожній з них присутні свої переваги та недоліки [5]. 

Досвід розвинених європейських країн беззаперечно Має значний вплив на 

розвиток податкового законодавства України, у світлі прагнення України, До 

інтеграції у спільний економічний простір країн ЄС. В свою чергу, членство 

України із її економічнім потенціалом, потужним промисловим сектором та 
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висококваліфікованими працівниками посилить економічну міць самого 

Європейського Союзу. 
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ІНФРАСТРУКТУРІ УКРАЇНИ 

 

Інтеграція економіки України до світового економічного простору потребує 

значних змін в фінансовій галузі країни. Значна роль в провадженні нових 

стандартів в фінансовій сфері належить банкам України, зокрема Національному 

Банку України. 

Банківська система України має велику історію, початком якої вважається 

прийняття у 1991 році Закону Української РСР «Про банки та банківську 
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діяльність». Саме тоді починає формуватися банківська система України як 

незалежної держави.  

Безумовно однією з найзначніших подій в фінансовій галузі країни є 

грошова реформа 2-16 вересня 1996 року, коли було введено в обсяг Національну 

валюту України – гривню – та її соту частку – копійку.  

Але не менш значною подією було створення Системи електронних 

платежів Національного банку України (далі – СЕП). Завдяки СЕП залишилися в 

минулому розрахунки на паперових носіях. Перші платежі через СЕП пройшли 5 

січня 1993 року. А вже з 01 січня 1994 року в Україні повністю скасовані паперові 

та телеграфні авізо у міжбанківських розрахунках. З часом, вивчавши кращий 

світовий досвід, СЕП перетворилась в ефективну й надійну систему 

міжбанківських переказів.  

Завантаженість СЕП у 2010-2021 роках наведена на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Завантаженість СЕП у 2010-2021 роках 

 

Але ураховуючи отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС 

виникає потреба в переведенні платіжної інфраструктури країни до міжнародних 

стандартів. 

 Саме цьому Національний банк України у партнерстві із компанією SWIFT 

відповідно до Стратегії розвитку платіжної інфраструктури України та Стратегії 

ЄЦБ в рамках інтеграції України в ЄС, здійснює впровадження міжнародного 

стандарту обміну повідомленнями ISO 20022.  
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Перехід на використання міжнародних стандартів обміну фінансовими 

повідомленнями надає можливість:  

- гармонізувати український платіжний простір зі світовим з метою 

подальшого здійснення транскордонних переказів з країнами ЄС на базі SEPA 

Instant Credit Transfer (підключення до TIPS);  

- перейти до гнучких та стандартизованих форматів обміну інформацією на 

базі XML;  

- розширити реквізити платежів додатковою інформацією та підвищити 

рівень обслуговування та ефективності платежів;  

- збагатити функціональне наповнення платіжних інструментів на користь 

банків та їх клієнтів;  

- закласти підґрунтя для подальшого ефективного розвитку СЕП в частині 

упровадження миттєвих платежів, реалізації мультивалютності, Tрекінг-сервісу 

для платежів та інших інструментів. 

Отже, впровадження світових стандартів в платіжній інфраструктурі 

України значно підвищить її конкурентоспроможність та прискорить її інтеграцію 

зі світовими ринками. 
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З початку повномасштабної агресії з боку Російської федерації стрімко 

зросли кількість та об'єм благодійних операцій. Тому ще більшу актуальність 

отримало питання щодо нюансів оподаткування благодійної допомоги. 

https://www.swift.com/
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Чимало підприємств виділяють кошти для надання благодійної 

(матеріальної) допомоги своїм працівникам, а іноді просто громадянам, що не є 

його працівниками, але вкрай потребують цієї допомоги, бійцям АТО на різні цілі.  

Благодійна допомога, для цілей обкладення ПДФО згідно Податкового 

кодексу України поділяється на цільову та нецільову (п. 170.7 ст. 170). 

Цільовою благодійною допомогою є допомога, яка надається під визначені 

умови та напрями її витрачання і вона не має вартісних обмежень з метою 

оподаткування. Головною вимогою для застосування пільги з ПДФО є відповідні 

підтверджуючи документи. Тобто надається така допомога за фактом проведення 

дій щодо лікування та медичного обслуговування фізичної особи та на інші цілі. 

Перелік виплат, що належать до цільової благодійної допомоги, викладений у пп. 

170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України. 

Цільова благодійна допомога надається на підставі заяви фізичної особи та 

за наказом керівника підприємства. Із заявою від фізичною особою обов'язково 

повинні додаватися документи, що підтверджують цілі, на які вона надається.  

Цільова благодійна допомога на лікування може надаватися як самій 

фізичній особі безпосередньо, так і через перерахування коштів на рахунки 

медичних закладів. 

Не включається до оподатковуваного доходу з метою обкладання ПДФО 

цільова благодійна допомога, що надається підприємством у будь-якій сумі 

(вартості): 

- закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з 

лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, 

інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; 

дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; 

дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання 

ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів 

медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), у розмірах, 

що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов'язкового 

державного соціального медичного страхування. 

Не підпадають під пільгу витрати на косметичне лікування водолікування та 

геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями, на лікування та 

протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, лікування тютюнової 

чи алкогольної залежності тощо; придбання ліків, медичних засобів та 

пристосувань, не включених до переліку життєво потрібних. 

Протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для 

компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів 

реабілітації, наданих платникові податку, визнаному в установленому порядку 

інвалідом, або його дитині-інваліду, в розмірах, що не перекриваються виплатами 

з бюджетів і фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного 

страхування; 
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- будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (у 

тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного 

типу, прийомній сім'ї, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх; 

приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України для 

розподілу благодійної допомоги між особами, які не досягли 18-річного віку та 

перебувають у цих закладах; 

- державному або комунальному закладу чи благодійній організації, в тому 

числі Товариству Червоного Хреста України, що надають послуги особам, які не 

мають житла, з харчування та облаштування на нічліг; 

- пенітенціарному закладу для поліпшення умов утримання, харчування чи 

медичного обслуговування осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах чи місцях 

позбавлення волі, або безпосередньо таким особам; 

- будинку-інтернату для громадян похилого віку й інвалідів та їхнім 

відділенням, пансіонату для ветеранів війни і праці, геріатричному пансіонату для 

поліпшення умов їхнього утримання, харчування, медичного обслуговування, 

соціальної реабілітації, реабілітаційному центру, територіальному центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрам обліку і 

закладам соціального захисту для бездомних осіб, центрам соціальної адаптації 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіям для ветеранів та інвалідів, 

які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, для розподілу 

благодійної допомоги між особами, які перебувають у таких закладах;  

- платникові податку, який проводить наукове дослідження або розробку, 

для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат 

заробітної плати, додаткових благ, інших витрат для особистих потреб) за умови, 

якщо результати таких досліджень чи розробок оприлюднюються та не можуть 

бути предметом патентування чи інших обмежень в оприлюдненні чи 

безоплатному поширенні об'єктів права інтелектуальної (промислової) власності, 

отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо одержання 

такої допомоги не буде передумовою для виникнення будь-яких договірних 

зобов'язань між благодійником або третьою особою та набувачем благодійної 

допомоги в майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої 

благодійної допомоги; 

- аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з 

придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю, користування 

спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами для проведення 

тренувань, забезпечення участі спортсмена-аматора у спортивних змаганнях, 

придбання спортивної форми та харчування під час таких змагань; 

- навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання 

додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б 

один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи 

малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав;  
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- платникові податків, визнаному в установленому порядку інвалідом, 

законному представнику дитини-інваліда для виконання зобов'язань держави 

згідно із законодавством України із забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілем за рахунок 

бюджетних коштів (за умови зняття інваліда, дитини-інваліда з обліку на 

забезпечення такими засобами, виробами, автомобілем за рахунок бюджетних 

коштів). Категорії інвалідів і дітей-інвалідів, перелік технічних та інших засобів 

реабілітації, виробів медичного призначення, марок автомобілів, зазначених у 

цьому підпункті, затверджуються законодавством.  

Благодійна допомога, одержана дитячими будинками сімейного типу або 

прийомними сім'ями, звільняється від оподаткування, якщо її сума (вартість) не 

перевищує 300 тис. грн упродовж звітного податкового року під час чинності 

договору державної опіки. 

Набувач цільової благодійної допомоги у вигляді коштів має право на її 

використання впродовж строку, встановленого умовами такої допомоги, але не 

більш як 12 календарних місяців, наступних за місяцем одержання такої допомоги, 

за винятком одержання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Якщо цільова 

благодійна допомога у вигляді коштів не використовується її набувачем упродовж 

такого строку та не повертається благодійникові до його закінчення, то такий 

набувач зобов'язаний включити невикористану суму такої допомоги до складу 

загального річного оподатковуваного доходу та сплатити ПДФО. 

Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до 

контролюючого органу з поданням щодо продовження строку використання такої 

цільової благодійної допомоги з наведенням обставин, які свідчать про 

неможливість її повного використання у зазначені цим пунктом строки, а керівник 

такого контролюючого органу має право ухвалити рішення про таке продовження. 

Якщо контролюючий орган відмовляє в такому продовженні, його рішення може 

бути оскаржене в порядку, визначеному для оскарження рішення контролюючого 

органу відповідно до Кодексу. 

Забороняється надавати благодійну допомогу органам державної влади та 

органам місцевого самоврядування або створеним ними неприбутковим 

організаціям або за їхнім дорученням - третім особам, якщо надання такої 

благодійної допомоги є попередньою або наступною умовою видачі платникові 

податку будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, надання державної послуги, чи 

ухвалення іншого рішення на його користь або прискорення такої видачі, надання, 

прийняття (спрощення процедури). Доцільно платникові податку для 

підтвердження фактично понесених ним витрат, пов'язаних з лікуванням та 

медичним обслуговуванням, подавати договори, що ідентифікують продавця 

товарів (робіт, послуг) та їхнього покупця (отримувача), платіжні та розрахункові 

документи, виписки із історії лікування тощо. 



315 

 

На підставі пп. 165.1.19 п.165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу фізичної особи не включаються кошти чи 

вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне 

обслуговування за рахунок роботодавця. Слід зазначити, що норми цього 

підпункту можуть бути застосовані роботодавцем за наявності відповідних 

підтвердних документів, тобто за фактом проведення дій щодо лікування та 

медичного обслуговування фізичної особи. 

Підсумовуючи наведене, можемо дійти висновку, що цільова благодійна 

допомога, яка надається фізичній особі, не обкладається ПДФО, якщо набувач 

такої допомоги використає її за призначенням та відзвітує впродовж зазначеного 

часу. У податковому розрахунку № 1ДФ така виплата відображається з ознакою 

доходу «143» (кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на 

лікування та медичне обслуговування). У податковому розрахунку № 1ДФ 

відповідно до п. 170.7 ст. 170 Кодексу відображається з ознакою доходу «169» 

суми благодійної допомоги, в тому числі гуманітарної, яка надходить на користь 

платника податку у вигляді коштів або майна. Як виплата, що має одноразовий 

характер, цільова благодійна допомога, надана безпосередньо фізичній особі, не 

обкладається військовим збором і з неї не утримується ЄСВ, якщо така допомога 

не обкладається ПДФО. 
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ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ: УМОВИ 

ОПОДАТКУВАННЯ У РЕЖИМІ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

Повномасштабна агресія російської орди спричинила величезні збитки 

Україні. Так, наслідки руйнівної війни громадяни вже дуже добре відчули на собі: 
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кратне зростання цін, скорочення зарплат, закриття та банкрутство підприємств. 

Мільйони людей втратили роботу, житло, а хтось опинився далеко за кордоном. 

Економіка України зазнає величезних збитків, а саме: 

 падіння ВВП України за 9 місяців 2022 року оцінюється на рівні 30%; 

 сума задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України в 

ході війни з Росією, досягла 3 трлн грн, або 103,9 млрд доларів США [1];  

 прямі втрати української економіки через війну вже сягають близько 

113,5 млрд доларів США [2]; 

 споживча інфляція в Україні пришвидшується: зростання цін у 

річному вимірі прискорилося з 23,8% у серпні до 24,4% у вересні [3]; 

 щомісячний дефіцит бюджету становить 5 млрд доларів [3].  

Зазначені фактори та багато інших, мають суттєвий вплив на стан економіки 

загалом та розвиток бізнесу зокрема.  

Саме тому, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо дії норм на період дії воєнного стану» [4], яким внесені зміни до 

Податкового кодексу України, а саме доповнено п. 9, який визначає особливості 

справляння єдиного податку під час воєнного чи надзвичайного стану на території 

України. 

Відповідно до зазначеного пункту, тимчасово, з 01.04.2022 р. до припинення 

або скасування воєнного чи надзвичайного стану на території України, платники 

податку 3-ої групи можуть перейти зі ставок 3% або 5% на сплату податку за 

ставкою у розмірі 2%. Зокрема, платниками єдиного податку третьої групи 

можуть бути ФОПи та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми, в яких протягом календарного року обсяг доходу 

не перевищує 10 млрд. грн. [5]. 

Проте, є ряд обмежень, стосовно видів діяльності, використання яких 

унеможливлює використання спрощеної системи оподаткування зі сплатою 

єдиного податку за ставкою 2% доходу. Це, насамперед: 

• суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОПи), які здійснюють:  

- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 

розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);  

- обмін іноземної валюти;  

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та 

діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажом пива, сидру, пері (без 

додання спирту) та столових вин);  

- видобуток, реалізацію корисних копалин;  

• страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи 
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накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші 

фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;  

• представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 

юридичні особи, яка не є платником єдиного податку;  

• фізичні та юридичні особи-нерезиденти [6] 

Для здійснення процедури переходу на спрощену систему оподаткування за 

ставкою 2 відсотки доходу необхідно подати до контролюючого органу заяву про 

застосування спрощеної системи оподаткування (у паперовій формі або засобами 

електронного зв’язку в електронній формі) [7]. А для новостворених та 

зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання 

термін для подання такої заяви становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі 

суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої 

групи з дня їх державної реєстрації.  

Враховуючи зміни, які були внесені до Податкового кодексу України, 

розробляється нова форма податкової декларації платника єдиного податку 

третьої групи на період дії воєнного та надзвичайного станів [7].  

Резюмуючи вищезазначене, потрібно зазначити важливість підтримки 

малого бізнесу шляхом мінімізації його податкового навантаження, що повинно 

принести позитивні зміни у цей важкий час як для малих підприємств, так і для 

економіки країни в цілому. 
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ФАНДРЕЙЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО 

ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПРОЄКТІВ 

 

Україна активно крокує у напрямку євроінтеграції, на що вказують низка 

проведених реформ. Однією з таких є реформа децентралізації. Особливо 

важливим є цьому контексті є питання самостійності місцевого самоврядування. 

Фінансова самостійність, поруч з правовою, організаційною та матеріальною, є 

інструментом, який забезпечує ефективне виконання органами місцевого 

самоврядування своїх функцій. Існують випадки, коли доходи місцевих бюджетів 

не покривають видатки. Недостатній обсяг доходів не дає можливостей місцевій 

владі в повному обсязі забезпечити місцевий розвиток шляхом реалізації 

різнобічних проєктів. Хорошим вирішенням таких питань є пошук 

альтернативних джерел залучення коштів, серед яких чільне місце посідає 

фандрейзинг. Зазначене підтверджує актуальність обраної теми. 

Питання фандрейзингу як альтернативного джерела фінансування місцевих 

проєктів лише починає досліджуватися. Теоретичну основу даної роботи 

складають публікації таких вчених: Башлай С.В., Горин В.П., Карпишин Н.І., 

Козак В.І., Салата Г.В. 

Метою статті є характеристика фандрейзингу як альтернативного джерела 

фінансування місцевих проєктів. 

У науковій літературі поняття «фандрейзинг» трактується як професійна 

діяльність з мобілізації фінансових та інших ресурсів з різних джерел, що має на 

меті реалізацію соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових проєктів 

та вимагає спеціальних знань та навичок фандрейзера, що можуть вплинути на 

прийняття донором позитивного рішення [1, с. 98]. Розглядаючи особливості 

фандрейзингу у публічному секторі, важливо усвідомити, що це не просте 

https://art-zvit.com.ua/novyny/jak-perejti-na-sproshhenu-sistemuopodatkuvannja-po-iedinomu-podatku-za-stavkoju-2-ta-jak-budemozvituvati-termini-podannja-ta-formi/
https://medoc.ua/blog/perehid-na-stavku-2-period-i-termini-zvituvannja
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випрошування коштів від зовнішніх донорів, а цілеспрямована належно 

організована діяльність із розширення фінансових можливостей органу місцевого 

самоврядування щодо реалізації важливих проєктів соціально-економічного 

розвитку територіальної громади. Метою фандрейзингової діяльності в органах 

місцевого самоврядування має бути не скільки разове залучення коштів для 

втілення певного проєкту, а налагодження довгострокових партнерських відносин 

та тривалої співпраці зі структурами бізнесу та окремими громадянами, які 

зможуть і в майбутньому брати участь як донори у важливих для громади 

проєктах розвитку [2, с. 16]. 

Козак В. зауважує, що в Україні на місцевому рівні фандрейзинг ще не 

набув поширення, порівняно з розвиненими країнами. На думку автора, причиною 

є низка проблем, що перешкоджають його розвитку: відсутність стратегії 

діяльності стосовно фандрейзингу і відповідних фахівців, не сформовані 

інформаційні бази даних про джерела фінансування. Інколи фандрейзинг 

асоціюється з реалізацією соціальних проєктів, проте це поняття ширше і також 

може охоплювати залучення ресурсів для комерційних проєктів, пошук спонсора 

[3, с. 132]. Водночас, на думку В.П. Горина та Н.І. Карпишин, особливістю 

фандрейзингу у публічному секторі є неприбутковий характер проєктів, учасники 

отримують вигоду в інших формах. 

До слова, в Україні дійсно мало досвіду у сфері фандрейзингу на місцевому 

рівні. Проте існують випадки, коли місцева влада зацікавлена в розвитку таких 

навичок. Для прикладу можна навести тренінг «Комунікація та фандрейзинг» [4], 

який відбувся 16 лютого в Олешківській міській раді за участі досвідчених 

тренерів. Учасникам тренінгу вдалося отримати знання щодо внутрішньої 

комунікації проєктної команди, принципів фандрейзингу, методів, інструментів. 

Тренінг став своєрідним мотиватором на шляху до реалізації проєктів та побудови 

нових планів громади. В цілому, таке джерело залучення фінансових ресурсів на 

місцевому рівні дійсно не є поширеним, однак простежуються певні кроки до його 

популяризації. 

У найближчому майбутньому фандрейзинг може стати потужним 

інструментом реалізації суспільно-важливих проєктів. Його значення у соціально-

економічному розвитку територіальних громад полягає у [2, c. 16-17]: 

забезпеченні соціальної справедливості завдяки перерозподілу фінансових 

ресурсів між соціальними групами; стимулюванні гуманітарного розвитку 

(залучення коштів здійснюється задля реалізації також освітніх, культурних, 

наукових проєктів, що сприяє підвищенню якісних параметрів у цих сферах і в 

подальшому має позитивний вплив на інтелектуальний, духовно-культурний 

розвиток суспільства загалом); становленні соціального партнерства (за 

допомогою фандрейзингу відбувається взаємодія між різними суб’єктами та 

об’єднання їх зусиль для вирішення нагальних проблем місцевого розвитку). 
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Отже, фандрейзинг є тим альтернативним джерелом доходів, використання 

якого дозволить задовольнити певні потреби населеного пункту. Проте слід 

розуміти, що він є відносно новим явищем і більшість працівників органів 

місцевого самоврядування не володіють достатніми знаннями, навичками для його 

застосування.  

Вважаємо, першочерговим завданням у сфері успішного поширення 

фандрейзингу на місцевому рівні має стати кампанія донесення його сутності, 

переваг, впливу на розвиток відповідних територій тощо. В процесі розвитку, 

органи місцевого самоврядування могли б залучити до своєї установи фахівця, до 

повноважень якого б відносилося управління такою діяльністю на певній 

територіальній одиниці, та/або провести для працівників навчальні програми з 

підвищення обізнаності у стосовно питань фандрейзингу. В кінцевому результаті 

фандрейзинг став би надійним джерелом залучення коштів для реалізації 

корисних проєктів на місцевому рівні. 
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МОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАВНИКА – 

НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЦІЛЬОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО 

 

Підготовка конкурентоспроможного правника – мета освітнього процесу у 

ЗВО України, нові стандарти якого для першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти затверджені у липні 2022 року. Практична 

спрямованість – основна місія всього освітнього процесу для галузі знань 08 

Право спеціальності 081 Право. Однак «практичну спрямованість» варто 

розглядати у широкому її розумінні, із акцентом не лише на безпосередньо фахову 

(правову) змістовність, а практичну спроможність випускника для 

працевлаштування, реалізації свого потенціалу у вітчизняному, міжнародному 

фаховому середовищі, суспільному середовищі, що передбачає наявність 

ґрунтовної мовної підготовки (для спілкування, підготовки документів тощо). 

Мовна підготовка майбутнього правника не обмежується лише високим рівнем 

володіння державною мовою й спроможністю її застосування у професійній 

діяльності, вона в умовах активізації євроінтеграційних прагнень України включає 

й ґрунтовну іншомовну підготовку правника. Остання є запорукою інтеграції 

правника у світову фахову спільноту, спроможність використання 

різноджерельної бази, можливості практичної реалізації у міжнародних 

інституціях тощо. Задля забезпечення цього в освітньому процесі у ЗВО мають 

враховуватися вимоги Стандартів вищої освіти щодо включення освітніх 

компонентів («Українська мова професійного спрямування», «Іноземна мова 

професійного спрямування», «Практикум іноземною мовою» тощо) для здобувачів 

першого і другого рівнів вищої освіти, із залученням до забезпечення викладання 

як фахівців-філологів, так і юристів (бінарні практичні заняття). Доцільним 

вбачається викладання фахових освітніх компонентів впродовж всього періоду 

навчання здобувачів іноземною мовою (як лекційних, так і практичних занять), із 

залученням носіїв мови – юристів задля поглиблення рівня «занурення» у фахове 

мовне середовище. Доцільним вбачається й доповнення освітнього процесу 

сертифікатними освітніми курсами, в т.ч. й у рамках реалізації договорів про 

співпрацю з іноземними юридичними фірмами, закладами освіти, в рамках 

академічної мобільності (окремі фахові освітні компоненти іноземною мовою в 

іноземних ЗВО). Поглиблення мовних компетентностей здобувача мають бути 

впродовж всього періоду навчання, що дозволить при вступі на другий рівень 

вищої освіти успішно скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови, а при 
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працевлаштуванні підтвердити наявність компетентностей для ділового 

спілкування, в т.ч. й з іноземними партнерами. Задля інтеграції правників у 

світове фахове товариство розробляється нормативно-правова база – законопроєкт 

про визнання англійського мови мовою ділового спілкування, а також вже 

реалізовуються програми інтенсивної підготовки публічних службовців, суддів з 

англійської мови у рамках програм Національного агентства України з питань 

державної служби, Верховного Суду тощо. 

Цілком логічно в освітньому процесі у ЗВО передбачити не тільки поточну 

атестацію з іноземної мови, а й складову підсумкової атестації, із залученням 

юристів-носіїв мови. При підготовці магістерської роботи (для освітніх наукових 

програм другого рівня як окремий різновид) також передбачити можливість її 

підготовки і захисту іноземною мовою. Як і для освітньо-наукових програм для 

здобувачів третього рівня вищої освіти – мовні компетентності при вивченні 

освітнього компонента, впродовж виконання освітньої складової програми, 

підготовці наукових статей тез й захисту дисертації іноземною мовою.  

 

УДК: 351.746.1(477) 

Кремова Д.С., PhD, викладач кафедри конституційного та адміністративного 

права Запорізького національного університету, м. Запоріжжя 

 

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

 

Закон України «Про Службу безпеки України» визначає Службу безпеки 

України як державний орган спеціального призначення з правоохоронними 

функціями, який забезпечує державну безпеку України. Саме на цей орган 

покладено завдання «захисту державного суверенітету, конституційного ладу, 

територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, 

законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної 

діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, 

груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці» [1]. Закон 

охоплює низку повноважень, якими наділена Служба безпеки України, і тут варто 

погодитися із дослідником Пузирним В.Ф. в тому, що реалізація більшості 

завдань, поставлених перед цим державним органом, відбувається «у процесі 

здійснення адміністративної діяльності, під час виконання адміністративного 

законодавства, використання адміністративно-правових заходів впливу до 

організацій, посадових осіб та громадян» [2]. При цьому адміністративна 

діяльність Служби безпеки України розглядається дослідниками (зокрема 

Пузирним В.Ф., Карпенком М.М.) як «врегульована нормами адміністративного 

права, при цьому специфічна, виконавчо-розпорядча, підзаконна, державно-владна 

діяльність уповноважених органів або підрозділів із організації та здійснення 
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захисту законних інтересів держави, прав громадян, забезпечення національної 

безпеки, охорони державної таємниці, попередження та припинення 

правопорушень, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим 

інтересам України» [1, 2]. При цьому умовно можна виділити ознаки такої 

діяльності: 1) специфічна (з огляду на особливості реалізації повноважень 

Службою безпеки України в межах, визначених законом); 2) виконавчо-

розпорядчу (як таку, що містить у собі дві рівнозначні частини: а) виконавчу 

діяльність як складову адміністративної діяльності Служби безпеки України 

можна охарактеризувати як таку, метою якої є виконання вимог чинного 

законодавства та міжнародних договорів щодо питань, що входять до компетенції 

Служби безпеки України, тобто практичне втілення норм законів та інших 

нормативних актів; б) розпорядчу діяльність Служби безпеки України як таку, що 

регулює можливість підпорядкування об’єктів управління його суб’єкту, 

здебільшого для забезпечення внутрішньосистемної адміністративної діяльності 

цього органу, для досягнення мети, яка передбачена виконавчою частиною такої 

діяльності та забезпечення ефективного функціонування органу та його 

структурних підрозділів як злагодженого механізму, діяльність якого направлена 

на захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної 

цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних 

інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності 

іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а 

також забезпечення охорони державної таємниці); 3) підзаконна (як така, що 

безпосередньо пов’язана із виконавчо-розпорядчою діяльністю Служби безпеки 

України, в розумінні діяльності, яка здійснюється у повній відповідності до норм 

Конституції, законів України та інших підзаконних нормативних актів (ст. 4 

Закону України «Про Службу безпеки України» закріплює правову базу діяльності 

цього органу, а саме: «Конституція України, вищезазначений Закон та інші акти 

законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною» 

[1]); 4) державно-владна діяльність (яка відображається як в правових, так і 

неправових формах діяльності Служби безпеки України, а також може 

відображати застосування заходів як регулятивного, виховного, примусового 

характеру, що забезпечується спеціальними силами та засобами (ст. 26 Закону). 

Разом із тим, адміністративну діяльність Служби безпеки України варто 

охарактеризувати як таку, що охоплює правотворчу та індивідуально-розпорядчу 

діяльність (в аспекті реалізації мети виконавчо-розпорядчої діяльності), 

спрямовану на позитивне регулювання суспільних відносин у сфері захисту 

державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, 

науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави 

та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних 

служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення 

охорони державної таємниці, відповідно до норм законів та інших нормативних 
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актів, а також як таку, що спрямована на запобігання вчиненню правопорушень у 

вищезазначені сфері, їх виявлення та припинення, на забезпечення безпеки 

держави та суспільства в цілому. При цьому серед форм адміністративної 

діяльності Служби безпеки України можна умовно виділити правову (умова – 

настання юридично значущих результатів їх використання) та неправову (як таку, 

що не передбачає обов’язкового настання юридично значущих наслідків, але при 

цьому не втрачає свого значення для забезпечення досягнення мети 

адміністративної діяльності Служби безпеки України).  

Таким чином, Служба безпеки України як державний орган спеціального 

призначення з правоохоронними функціями у межах своїх повноважень виконує 

завдання, закріплені у нормах «базового» закону, що регулює його діяльність. Не 

менш важливого значення для забезпечення виконання завдань, покладених на 

Службу безпеки України, набуває і адміністративна діяльність цього органу, яка 

має свої специфічні ознаки, які відрізняють її від діяльності інших державних 

органів, має свою мету, ознаки, форми і методи реалізації, що і відображають 

специфіку як цих завдань, так і адміністративної діяльності СБУ в цілому.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОГО РЕЖИМУ 

ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 

 

Правовий режим це засіб регулюючого впливу на суб'єктів суспільних 

відносин, завдяки якому вони функціонують на вимоги публічної влади. Режими 

мають визначені межі свого існування, які окреслюють території, простір, час, 

функції, сфери тощо. Як правовий феномен, режими уявляють собою 

інтеграційний продукт взаємодії юридичних артефактів: 1) норм, 2) відносин, 4) 
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способів реалізації норм, 5) нормативних і індивідуальних актів, 6) статусів 

суб’єктів, 7) методів і форм їх діяльності, 9) інших правових засобів. 

Поняття «режим» активно використовується для регулювання відносин 

сфері цивільної авіації (внутрішній об'єктовий режим, область режимів польоту, 

режим пілотування повітряного судна тощо). У той же час термін «режим 

повітряного простору» у чинних нормативних документах не застосовується.  

Натомість, Положення про використання повітряного простору України [1] 

оперує поняттям і терміном «зони з особливим режимом використання 

повітряного простору». Такими зонами воно визнає частину повітряного простору, 

що межує із забороненою зоною, та/або повітряний простір над смугою земної 

поверхні завширшки 25 кілометрів углиб території України, яка проходить уздовж 

державного сухопутного кордону та/або берегової смуги прикордонних озер та 

інших водойм, прилеглих до державного кордону, а також над смугою завширшки 

22,2 кілометра (12 морських миль), яка проходить по береговій лінії Чорного та 

Азовського морів углиб цих морів, в якій встановлюється особливий порядок 

виконання польотів та здійснення контролю за їх виконанням з боку органів 

управління Повітряних Сил Збройних Сил. 

Таким чином, поняття «режим» використовується для юридичної 

ідентифікації частини повітряного простору України, яким є частина повітряної 

сфери, розташована над суходолом і водною територією України, у тому числі над 

її територіальними водами (територіальним морем), і обмежена вертикальною 

поверхнею, що проходить по лінії державного кордону України.  

З цього приводу виникає питання: якщо ідентифікаційні юридичні ознаки 

частки цілого (розташованість над суходолом, обмеженість вертикальною 

поверхнею, що проходить по лінії державного кордону і таке інше) утворюють 

режимний правовий статус, то чому ідентифікаційні юридичні ознаки інших його 

часток такого статусу не утворюють? На наш погляд, наявність правових 

ідентифікаторів утворює підстави для визначення системи статусних ознак кожної 

такої частки як «режим». 

Важливими аргументами щодо такого висновку є нормативна детермінація 

властивостей всіх інших складових повітряного простору, якими є: повітряний 

простір над відкритим морем, або міжнародний повітряний простір; тимчасово 

зарезервований повітряний простір – частина повітряного простору, в межах якого 

у визначений час може провадитися діяльність, що становить загрозу для 

виконання польотів авіації або для використання повітряного простору в інших 

цілях та інші. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК 

ПРАВНИКА 

 

В сучасних умовах розвитку українського суспільства, які тісно пов’язані з 

потужними інтеграційними процесами у світове співтовариство. Важливим 

аспектом розвитку професійних навичок юристів набувають актуальності 

комунікативні здібності, необхідні для найефективнішої реалізації цілей правничої 

діяльності.  

Одним із основних інструментів діяльності юристів є спілкування з різними 

категоріями людей. Це може реалізовуватися у формі, консультування, 

проведення переговорів, опитування та ін. Їх успіх залежить від ефективності 

комунікативної поведінки фахівця, його здатності до здійснення якісного 

спілкування в різноманітних (в тому числі і проблемних) ситуаціях професійної 

взаємодії, вміння вести переговори на різних рівнях з представниками різних 

верст населення, здатності переконувати співрозмовників, встановлювати 

емоційний контакт, активно слухати.  

Комунікативні навички є основою для формування професійної 

компетентності, що базується на двох групах вмінь: загальнокомунікативні та 

професійно-комунікативні. Загальнокомунікативні, забезпечують процес 

комунікації в повсякденних між особистих ситуаціях. Професійно-комунікативні, 

комунікативні вміння, які є професійно значущими.  

Під комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати та 

підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь 

та навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Передбачається вміння 

змінювати глибину і коло спілкування, розуміти та бути зрозумілим для 

співрозмовника. Комунікативна компетентність формується в умовах 

безпосередньої взаємодії та є результатом накопиченого досвіду спілкування між 

людьми. Комунікативна компетентність – це комплексне поняття, в основі якого є 

наступні компоненти: емоційно-мотиваційний, когнітивний і поведінковий. В 

основу емоційно-вольового компоненту входять потреби у міжособистісній 

взаємодії, мотиви підвищення власного рівня компетентності, смислових 

настановлень на успішну взаємодію з іншими людьми, цінностей та цілей 

спілкування. Когнітивний компонент складається зі знань про взаємодію між 

різними людьми та спеціальних психологічних знань, які особистість отримує під 

час навчання. До цього компоненту входить також образ співрозмовника як 

партнера взаємодії, соціально-перцептивні здібності, особистісні характеристики, 
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які, своєю чергою утворюють комплексний комунікативний потенціал 

особистості. Поведінковий компонент складається із індивідуальної системи 

ефективних моделей міжособистісної взаємодії, а також суб’єктивного контролю 

комунікативної поведінки. 

Важливими комунікативними навичками визначаються вміння вести 

вербальний та невербальний обмін інформацією, проводити діагностування 

особистих властивостей і якостей співрозмовника; здібність виробляти стратегію, 

тактику і техніку, взаємодії з людьми, організовувати їх спільну діяльність для 

досягнення певних соціальних та професійних цілей; можливість ідентифікувати 

себе зі співрозмовником та розуміти особливості його сприйняття.  

У комунікативному процесі відбувається постійний, активний обмін 

інформацією, де особливу роль відіграє значущість кожного повідомлення. 

Навички спілкування надають широкі можливості для співрозмовників. Це дає 

можливість не лише краще зрозуміти людину та суть проблеми, але і розглянути 

питання ширше, глибше та за необхідністю з різних боків. 

Професійне спілкування визначається як специфічна форма контактів та 

взаємодії людей, які презентують себе нерозривно зі своєю професією або 

спеціальністю. Воно включає в себе обмін інформацією, пропозиціями, знаннями, 

навичками, вимогами, поглядами, мотивацією з метою вирішення конкретних 

питань чи проблем та досягнення спільної мети, встановлення необхідних 

відносин.  

Ефективна комунікація також використовується як метод вирішення 

конфліктів, які є від’ємним елементом спілкування. Непорозуміння між 

учасниками комунікації багато в чому обумовлюються виключно суб’єктивним 

баченням світу кожним із них, різними поглядами на одну і ту саму ситуацію, 

невміння правильно викладати свою думку та зрозумінням сприймати позицію 

співрозмовника. З повагою ставитися до точки зору іншої сторони, породжує 

довіру та полегшує подальше спілкування з можливістю підвищеної 

результативності.  

Комунікативні навички не є сталим утворенням, вони є динамічною 

системою, яка, за наявності сприятливих індивідуально-особистісних та 

соціальних передумов, піддається розвитку та змінам. Слід наголосити, що 

відсутність єдиного погляду на сутність цього феномену, а також наявність різних 

концептуальних підходів та інтерпретацій ускладнюють дослідження, особливо 

процес формування комунікативних навичок у системі професійної комунікації 

юристів. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ НА ПРАВА 

ЛЮДИНИ 

 

Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, культурної інтеграції та 

уніфікації. У ширшому розумінні – перетворення певного явища на планетарне, 

таке, що стосується всієї Землі. Першою спробою глобалізації можна вважати 

появу Шовкового шляху, але справді глобальний ринок утворився завдяки 

Великим географічним відкриттям. Найбільш стрімких темпів глобалізація набула 

із швидким розвитком інформаційних технологій, що зробили будь-яку 

інформацію у світі набагато доступнішою. 

Зараз існує багато трактувань терміну «глобалізація» відносно до різних 

аспектів: соціального, економічного, територіального, тощо. Проте спільне в них 

те, що глобалізація це розширення кордонів. По відношенню до прав людини, суть 

глобалізації полягає в тому, що остання є уніфікацією прав людини в усьому світі, 

їх визнанням, закріпленням у відповідних документах та захист всіма суб’єктами 

правовідносин. 

Задля цього світова спільнота прийняла відповідні нормативно-правові акти, 

серед яких: Загальна декларація прав людини, прийнята резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року; Міжнародні пакти про громадянські і 

політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, прийняті 

резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966 року; Права людини при 

здійсненні правосуддя, прийняті резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 20 

грудня 1971 року; Декларація про право на розвиток, прийнята резолюцією 
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Генеральної Асамблеї ООН 4 грудня 1986 року; Конвенція про права дитини, 

прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року, та 

інші. 

Було створено Організацію об’єднаних націй (ООН), що є основним 

світовим органом захисту прав людини в умовах глобалізації. Держави – члени 

ООН наголошують на необхідності повного світового партнерства і співпраці в 

цілях розвитку. Тобто розвинені країни повинні допомагати і забезпечувати 

рівність країнам, що розвиваються. Адже основна причина, що перешкоджає 

глобалізації – це бідність, з якої випливають нерівні права у людей з країн, що 

розвиваються і розвинутих. Підтверджуючи положення що, міститься у пунктах 

19 і 47 Підсумкового документа Всесвітнього саміту 2005 року щодо зобов'язання 

сприяти справедливій глобалізації та розвитку виробничих секторів країн, які 

розвиваються, з тим, щоб вони могли приймати більш дієву участь у процесі 

глобалізації та користуватися його благами [1]. 

Як було зазначено вище глобалізація, окрім позитивних, має і негативні 

риси. Прихильники течії антиглобалістів вважають, що неможливо створити 

глобальне суспільство через різні національні принципи і традиції. На ці заяви 

відповідь дав Кофі Аннан у своїй доповіді на саміті тисячоліття. Він зазначає, що 

глобалізація можлива завдяки прогресивному подоланню кордонів торгівлі та 

свободі пересування, проте він зауважує, що, незважаючи на досягнення, вплив 

глобалізації є неповним, оскільки процес концентрується у відносно малій 

кількості країн. Це перш за все стосується країн Сходу та Африки. Такі держави,  

як Іран, Ірак, Колумбія, Пакистан та інші, вважають принципи, закріплені в 

Загальній декларації, такими, що суперечать їхнім цінностям та відображають 

лише західні стандарти. Вони наголошують на певних традиційних культурних 

особливостях, які повинні братися до уваги при визначенні універсального 

статусу прав людини. З одного боку, такі держави дійсно мають певні 

особливості, проте на практиці подібними аргументами оперують з метою 

виправдання свавілля влади [2]. 

Отже, поняття «глобалізація» є досить багатоплановим. Глобалізаційні 

процеси мають значний вплив на права людини, як позитивний, більшою мірою, 

так і негативний. Але при світовій співпраці та регуляції прав людини в умовах 

глобалізації, можна сподіватись на можливість подолання негативних наслідків. 

Цьому будуть сприяти і об’єднання націй з метою вирішення проблем, 

розширення інформаційного інтернет-простору, збільшення доступності 

матеріальних благ та інші чинники. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НОРВЕГІЇ 

 

Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року назавжди змінило життя 

кожного в нашій країні, кардинально змінивши плани та змусивши зовсім по 

новому розставляти пріоритети як пересічному громадянину так і країні в цілому. 

З цього часу головними проблемами для держави стали забезпечення 

обороноздатності, відсічі збройної агресії ворога, а також ліквідація загроз життю 

та здоров’ю населення. Однак поряд з цими проблемами, нікуди не зникли та 

продовжили існувати і навіть загострюватись і інші, які в подальшому, при 

повоєнному відновленні України набудуть особливої актуальності. Однією з таких 

проблем, які загострюються з кожним днем активних бойових дій є проблема 

відновлення зруйнованої війною інфраструктури України, зокрема автомобільних 

доріг, оскільки вони є одним з найважливіших елементів транспортної системи 

будь якої країни, за допомогою якого забезпечується вільне сполучення між 

різними її куточками, що є важливою умовою для ефективного функціонування 

всіх галузей національної економіки, як у мирний так і у воєнний час.  

Так фахівцями підраховано, що для відновлення знищених бойовими діями 

українських доріг необхідно витратити щонайменше 900 мільярдів гривень, 

оскільки на сьогодні за увесь період російської агресії вщент знищено близько 24 

тисяч кілометрів автомобільних доріг та 302 штучних споруд, що становить 

близько 14% від загальної протяжності автомобільних доріг в Україні і, на жаль, ці 

цифри не є остаточними та з кожним днем продовжують збільшуватися [1]. 

Зважаючи на необхідність такого значного обсягу грошових коштів 

необхідних для проведення робіт з відновлення зруйнованих війною 

автомобільних доріг, а також обмеженість фінансових ресурсів, які держава зможе 

направити на фінансування даного напряму, вже сьогодні існує необхідність 

пошуку нових сучасних підходів до фінансування та управління системою 

автомобільних доріг України, одним із яких є впровадження та подальше 

використання на території України платних автомобільних доріг. 

Враховуючи зазначене, є актуальним дослідити досвід адміністративно-

правового регулювання функціонування платних автомобільних доріг зарубіжних 

країн, зокрема у Норвегії – країні, яка має більш ніж шістдесятирічний досвід 
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функціонування та розбудови на своїй території мережі платних автомобільних 

доріг. 

Правовою основою функціонування сектору платних автомобільних доріг у 

Норвегії є Закону про дороги 1963 року, відповідно до § 27 якого, за згодою 

Стортингу (парламенту Норвегії) Міністерство транспорту і зв'язку Норвегії 

(Samferdselsdepartementet) може запроваджувати стягнення плати за проїзд 

дорогами загального користування, визначати розмір плати та встановлювати 

напрямки цільового використання коштів отриманих від стягнення плати за проїзд 

[2]. 

Управління платними автомобільними дорогами здійснюється Норвезькою 

адміністрацією державних доріг (Statens vegvesen), яка підпорядковується 

Міністерству транспорту і зв'язку Норвегії (Samferdselsdepartementet). До 

повноважень Норвезької адміністрації державних доріг (Statens vegvesen) входить 

планування, будівництво та експлуатація національних і окружних мереж доріг, а 

також здійснення адміністрування електронної системи збору плати за проїзд 

(AutoPASS) [2]. 

Утримання платних автомобільних доріг в Норвегії здійснюється 

операторами платних автомобільних доріг, які уповноважені на це Норвезькою 

адміністрацією державних доріг (Statens vegvesen) на підставі укладених між ними 

договорів. На даний момент в Норвегії існує п’ять таких операторів, кожен з яких 

відповідальний за утримання платних автомобільних доріг та стягнення плати за 

проїзд на відповідних територіях [3]. 

Стягнення плати за проїзд здійснюється лише за допомогою електронної 

системи збору плати за проїзд, яка називається AutoPASS. Принцип дії зазначеної 

системи полягає в тому, що власник транспортного засобу повинен придбати 

радіотранспондер, який кріпиться на лобовому склі автомобіля, а також укласти 

договір з одним із операторів платних автомобільних доріг. В момент проїзду 

такого автомобіля платною дорогою, засоби автоматичної фіксації розташовані на 

ній взаємодіють з радіотрансподером, внаслідок чого з особи списується плата за 

проїзд. У випадку ж, коли транспортний засіб проїжджає платною дорогою без 

дійсного транспондера, камерою фіксується його реєстраційний номер, після чого 

оператором платної дороги виставляється рахунок власнику транспортного засобу 

[3]. 

Встановлений розмір плати за проїзд залежить від ваги транспортного 

засобу, часу доби, екологічних характеристик транспортних засобів тощо. 

Отже, здійснивши аналіз досвіду адміністративно-правового регулювання 

функціонування платних автомобільних доріг у Норвегії, можна резюмувати, що 

організація функціонування платних автомобільних доріг здійснюється зі значним 

залученням до процесу приватних партнерів, що свідчить про вигідність такої 

співпраці для обох сторін, з огляду на що є доцільним при розробці власної, 

найбільш прийнятної для України моделі адміністративно-правового регулювання 
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впровадження та використання платних автомобільних доріг акцентувати увагу на 

необхідності розроблення механізмів залучення приватних партнерів до процесу 

організації функціонування платних автомобільних доріг, а також створенні умов, 

які б сприяли збільшенню їх зацікавленості до участі у таких програмах.  
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АКТУАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПАРКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

С перших днів широкомасштабного вторгнення на територію України 

почалися хаотичні обстріли міст нашої держави. З перших днів війни російська 

армія активно застосовувала зенітно-ракетні та артилерійські комплекси а також 

бомбардувальну авіацію для нанесення ударів по цивільному населенню. 

Інфраструктура цивільного захисту була не готова до використання та 

знаходилася в занедбаному стані, люди почали використовували для укриттів 

підземні паркінги в своїх житлових комплексах та торгових центрах, гаражі. 
У практиці масового житлового будівництва 1960-1990 років, не 

застосовувався метод створення гаражів (паркінгів) в цокольних і підвальних 

поверхах житлових будинків, підземних гаражів на незабудованій території під 

проїздами, дорогами, площами, газонами та іншими ділянками, що й призвело до 

різкого дефіциту машино-місць на даному етапі. Нині, площу парковки, що займає 

один автомобіль в залежності від типу стоянки приймають: для відкритої стоянки 

– 25 м2 /машино-місце, підземної (надземної) стоянки – 30-50, механізованої 

стоянки – 15 [1].  
Сучасні українські норми регламентують, що при розміщенні гаражів та 

автостоянок легкових автомобілів величина пішохідного підходу від місця 
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проживання власника не повинна перевищувати 800 м., а в умовах реконструкції – 

1000 м. Віддаленість автостоянок, призначених для тимчасового відстою легкових 

автомобілів, не повинна перевищувати 150 метрів від входів у житлові будинки.  
Аналіз зарубіжного досвіду тимчасового та постійного зберігання 

автомобілів свідчить про чітку диференціацію території багатоповерхової 

житлової забудови для потреб зберігання автомобілів та застосування різних 

принципів організації місць зберігання легкових автомобілів. 
Основними видами постійного зберігання автомобілів на території житлових 

районів міст України є одно- та двоповерхові гаражі терасового типу, хаотично та 

окремо розташовані бокси на прибудинковій території. Тимчасове зберігання 

легкових автомобілів неорганізоване і здійснюється в межах проїздів 

автотранспорту, у рідкісних випадках на незайнятих самовільно встановленими 

боксами місцях для паркування, газонах, господарських майданчиках, 

майданчиках для відпочинку дітей та дорослих.  
Дослідженням було встановлено, що нормативні відстані від житлових 

будинків, території дитячих майданчиків до самовільно встановлених тимчасових 

гаражних боксів часто порушуються і не відповідають вимогам концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівня шуму та прилеглих 

житлових будинків. Враховуючи сучасну необхідність в захисних спорудах, 

можлива розробка паркінгів (гаражів) подвійного призначення в межах пішого 

доступу для мешканців будинків.  
Нинішня ситуація повинна бути докорінно змінена та виправлена шляхом 

реалізації таких основних положень, що ґрунтуються на аналізі світового досвіду 

та вимог військового часу щодо організації місць зберігання автотранспорту та 

реального досвіду українців під час війни [2]:  
- на рівні законодавства внести зміни до ДБН, з приводу впровадження та 

будівництва гаражів і паркінгів подвійного використання, для того, щоб під час 

повітряної тривоги люди могли сховатись у цих спеціально обладнаних для цього 

об’єктах; 
- мережу гаражів необхідно розширити відповідно до вимог ДБН за рахунок 

проведення поступової реконструкції існуючих кооперативів одноповерхових 

гаражів і паркінгів; 
- існуючі автомобільні парковки і стоянки обладнати спеціальними 

паркувальними автоматизованими механізмами, що дозволяють в декілька разів 

збільшити місткість паркувальних площ;  
- при реконструкції території житлової забудови проектувати та будувати 

внутрішньоквартальні та дворові підземні та напівпідземні гаражі-стоянки під 

житловими будинками, дворовими територіями, проїздами, враховуючи 

особливості прокладання інженерних мереж та організації дворових територій;  
- заборонити використання території житлової забудови для паркування 

автомобілів відвідувачами громадських закладів, магазинів, офісів, що 
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знаходяться поряд із житловою забудовою шляхом встановлення відповідних 

забороняючих знаків;  
- здійснювати регулярний контроль за дотриманням громадянами порядку у 

використанні дворових територій. 
Отже, необхідно швидке впровадження нових норм в державні будівельні 

стандарти та реальне їх використання в житті. Прискорене будівництво нових 

гаражів та підземних паркінгів подвійного призначення допоможе зберегти багато 

життів мирних мешканців українських міст. 
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ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАЖУ ЗА ВІДСУТНОСТІ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ: 

НОВЕЛИ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ 

 

Право на пенсійне забезпечення гарантується кожній особі за умови 

досягнення певного віку та здобуття необхідної кількості років страхового стажу. 

Страховим стажем вважається період, протягом якого особа підлягала 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який сплачено 

страхові внески [1]. Варто відзначити, що поняття страхового стажу, а отже й 

вимога про необхідність сплати страхових внесків, з’явилися у національному 

законодавстві лише у 2004 році, після впровадження системи персоніфікованого 

обліку. Стаж, набутий особою до цього періоду підтверджується на підставі 

основного документу про стаж – трудової книжки [2]. 

Очевидно, що в умовах активний бойових дій та ескалації агресії російської 

федерації втрата документів є хоча і не основною, однак серйозною проблемою, 

особливо для осіб, які мають намір звертатися за призначенням пенсії. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 №1058 було внесено 

зміни до Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій 

за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637 [3], що суттєво 

полегшило процедуру підтвердження стажу для осіб, які втратили документи про 

стаж.  

Основною новацією стала можливість підтвердити періоди трудової 

діяльності особи на підставі показів не менше двох свідків, які б знали заявника по 

спільній з ним роботі на одному підприємстві чи за даними, що містяться у реєстрі 

застрахованих осіб. Особливу цікавість викликає можливість такого 

підтвердження стажу для осіб, що працюють на територіях, що перебувають під 

тимчасовою окупацією чи в районах проведення бойових дій. 

Окрім того, підприємствам надано право видавати довідки про 

підтвердження стажу на основі даних електронного документообігу, що є 

надзвичайно важливим у разі втрати підприємством доступу до паперового архіву. 

Довідки про підтвердження пільгового стажу також можуть видаватися на підставі 

даних, наявних в інформаційно-комунікаційній системі підприємства. 

У разі якщо підприємство не має можливості видати довідку про 

підтвердження пільгового стажу, пільговий стаж може бути підтверджено даними, 

наявними в реєстрі застрахованих осіб. 

Суттєво полегшена процедура підтвердження стажу і для фізичних осіб-

підприємців, від яких більше не вимагається уточнюючих довідок чи торгових 

патентів, оскільки період ведення підприємницької діяльності може бути 

підтверджений за даними реєстру застрахованих осіб. 

Період навчання у закладах вищої освіти відтепер можна підтвердити не 

лише дипломом, свідоцтвом чи посвідченням, а й будь-яким іншим документом, 

виданим на підставі архівних даних, зокрема довідкою від закладу освіти про 

тривалість навчання за освітньою програмою. 

Встановлення часу догляду за особою з інвалідністю здійснюється на 

підставі інформації про отримання допомоги або за актом обстеження фактичних 

обставин здійснення догляду, а період перебування на інвалідності, окрім виписки 

із акту огляду медико-соціальної експертної комісії та медичного висновку, 

підтверджується пенсійним посвідченням, посвідченням отримувача допомоги чи 

будь-яким іншим документом, що підтверджує факт встановлення інвалідності. 

Час тримання під вартою та час відбування покарання зараховується до 

стажу роботи за наявності документів про реабілітацію або встановлюється у 

судовому порядку. 

Таким чином, Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 

№1058 надано додаткові можливості для підтвердження стажу особам, які 

втратили відповідні документи у зв’язку із військовою агресією. Дані новації, у 

першу чергу, спрямовані на забезпечення права таких осіб на належне пенсійне 

забезпечення та на врегулювання спірних аспектів пенсійного забезпечення, що 

обумовлені війною та її наслідками. 
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ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ «ДОБРОЧЕСНІСТЬ» 

ТА ПОНЯТТЯ «НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ» ЯК АНТИКОРУПЦІЙНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Обидві правові категорії і «чесність» і «доброчесність» мають досить тісний 

взаємозв’язок із таким правовим явищем як «корупція», що має таке тлумачення: 

використання певними суб’єктами, яким надані службові повноваження чи 

пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 

чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 

вигоди особі (як суб’єкту на якого поширюється сфера дії антикорупційного 

законодавства) або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

запобігання корупції»).  

Співвідношення таких правових категорій як «доброчесність» та поняття 

«корупція» відображає основний напрямок обох понять, де доброчесність 

проявляється у ролі правового елементу, який є протилежним поведінці посадової 

особи державної служби, яка спрямована на досягнення цілей корупційним 

шляхом. Ці правові категорії є прямо протилежними. Законодавчий зміст 

принципу «доброчесність» державної служби розкривається як «спрямованість дій 

державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного 

службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих 

йому повноважень» (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну службу»). У 

спеціалізованій юридичній літературі термін «доброчесність» розкрито як 
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«здатність демонструвати чесну та етичну поведінку. Інституції повинні 

намагатися створити середовище та інструменти, які підтримують людей, які 

хочуть виконувати свою роботу з високим ступенем доброчесності» [4], також 

наведені синонімічні терміни – «чесність» та «неупередженість», протилежними 

за значенням вказані «нечесність» та «корупція». Термін «корупція» розуміється 

як «зловживання державною владою задля особистого збагачення» [4], словом 

антонімом вказано «доброчесність». Таким чином, очевидним вбачається 

неможливість одночасного спільного існування двох правових категорій 

«доброчесність» та «корупція», тому абсолютно впевнено можна назвати їх 

взаємовиключними поняттями у правовій науці. 

Натомість поняття «неупередженість», у контексті дослідження системи 

принципів інституту державної служби та службових взаємовідносин загалом, 

слід поєднувати із принципом «доброчесність». Незважаючи на той факт, що у 

чинному законі України «Про державну службу» відсутнім є принцип 

«неупередженість», визначено лише принцип «політична неупередженість», 

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування цілком детально розкривають зміст принципу 

«доброчесність», де зазначено: «Державні службовці…зобов’язані виконувати 

свої посадові обов’язки якнайкраще, чесно і неупереджено, незважаючи на 

особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та 

не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб…» [3]. Такі 

співставлення чесності та неупередженості як складових елементів принципу 

доброчесності свідчать про пряме співвідношення цих понять, окрім того й про їх 

антикорупційну спрямованість. Підтвердженням цьому є положення статті 41 

«Неупередженість» розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 року, що містить обов’язок діяти 

«…неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-

яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті 

погляди чи переконання» [2]. Система правових цінностей інституту державної 

служби побудована на фундаментальних засадах та принципах, які здатні 

виключити можливість службових осіб діяти всупереч державним інтересам, 

ставити власні погляди, бажання та зацікавленість отримання особистих привілеїв, 

користі, вигоди протиправним та нечесним шляхом публічним інтересам. 

Оскільки, перш за все, неупередженість полягає у ігноруванні приватних інтересів 

конкретного посадовця у своїй діяльності, насамперед здійснюючи владу посадова 

особа відповідного органу має керуватися лише публічним інтересом тієї 

спільноти людей, яку вона представляє, і категорично відкидати свій приватний 

інтерес як фактор, що може впливати на прийняття управлінських рішень [1, с. 

324-325]. Дійсно, конфлікт приватних інтересів службовця з публічними 

інтересами може стати передумовою для корупційних дій, розцінюватися як 

прямий ризик вчинення корупційних правопорушень. Підсумовуючи викладене, 
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можна дійти висновку, що поняття «неупередженість» є складовим 

антикорупційним елементом принципу «доброчесність» інституту державної 

служби України.  

 

Література 

1. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 

корупції» / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий 

дім «Гельветика», 2019. 588 с. 

2. Про запобігання корупції: Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 року 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n428 (дата звернення: 10.10.2022). 

3. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : Наказ Національного 

агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16 (дата звернення: 10.10.2022). 

4. Словник термінів сфери управління кадровими ресурсами у державному 

секторі. К.: NATO, 2021. URL : https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ 

assets/pdf/2021/4/pdf/210401-bi-gloss-hrm-ps-uk.pdf (дата звернення: 10.10.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 

 

Секція 9. Сучасна експертиза: економічна, юридична, будівельна, технічна 

 

УДК: 340.6 

 

Каркоцький І.О., директор Запорізького НДЕКЦ МВС України 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ 

ОБ’ЄКТИВНОСТІ ТА ПОВНОТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУДОВО-

ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасне судочинство неможливо уявити без використання спеціальних 

знань у галузі науки та техніки. Науково-технічний прогрес крім благ несе, як 

відомо, і негативні наслідки: поява нових видів злочинів, використання 

злочинцями витончених способів їх вчинення та приховування із застосуванням 

найсучасніших технічних засобів і технологій, пристосованих для досягнення 

злочинних цілей.  

Досягнення розвитку науково-технічного прогресу та впровадження його 

результатів у правозастосовчу діяльність, шляхи використання науково-технічних 

засобів у розслідуванні злочинів постійно привертали увагу вчених-криміналістів. 

У вирішення цієї проблеми значний внесок зробили В.П. Бахін, В.Г. Гончаренко, 

А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.О. Коновалова, В.С. Кузьмічов, В.К. Лисиченко, 

М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, В.Ю. Шепітько та інші. Разом з тим, багато 

аспектів застосування досягнень науки і техніки в розслідуванні злочинів досі 

залишаються недослідженими або дискусійними. Усе це зумовлює актуальність 

даної проблеми та викликає необхідність проведення подальших досліджень за 

зазначеною тематикою. 

Мета дослідження полягає в спробі дослідити актуальні питання технічного 

забезпечення реалізації принципу об’єктивності та повноти дослідження в судово-

експертній діяльності. 

Об’єктивність та повнота дослідження, яка знаходить своє втілення у 

висновку експерта, можлива лише у випадку, якщо в процесі збирання речових 

доказів (об’єктів) та їх подальшого експертного дослідження застосовуються 

науково-технічні засоби, що дозволяють отримати достовірні результати. Таким 

чином, науково-технічне забезпечення судово-експертної діяльності має 

надзвичайно важливе значення та полягає у створенні необхідних умов для 

повноцінного використання експертом новітніх досягнень науки і техніки.  

У зв’язку з цим, реалії сьогодення висувають на порядок денний 

необхідність підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення 

розслідування та попередження кримінальних правопорушень. 
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У ч. 2 ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) 

визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий 

зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального 

провадження[1]. Зазвичай, для виконання таких завдань потрібно використовувати 

всі передбачені законом засоби, у тому числі й технічні. 

У кримінально-процесуальному законодавстві відсутня спеціальна норма, за 

якою б визначались правові основи застосування криміналістичної техніки. У ст. 

ст. 100, 103, 104, 237, 240 КПК наведено окремі прийоми і засоби фіксації речових 

доказів, місця події та умови проведення інших слідчих (розшукових) дій. У ст. 

107 КПК передбачено процедуру фіксування судового процесу технічними 

засобами. Ці норми надають можливість у необхідних випадках використовувати 

ті або інші технічні засоби. 

Статті 101 і 242 КПК регламентують порядок призначення експертизи і, 

зокрема, вказують, що експертиза призначається, якщо для з’ясування обставин, 

що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.  

Для того, щоб використання науково-технічних засобів при розслідуванні 

злочинів сприяло підвищенню ефективності праці слідчого, необхідно широко 

використовувати допомогу спеціалістів (ст. 71 КПК України).  

Отже, названі статті кримінально-процесуального законодавства є 

передумовами застосування спеціальних знань і технічних засобів у 

кримінальному судочинстві. 

Слід зазначити, що А.І. Вінберг першим сформулював поняття 

«криміналістична техніка», як сукупність науково-технічних прийомів і засобів, 

які застосовуються під час розслідування злочинів для виявлення, зберігання, 

фіксації, вилучення та дослідження різноманітних судових доказів [2, с. 4]. 

Як відзначає В.Ю. Шепітько, техніко-криміналістичний напрям діяльності 

органів досудового слідства, пов’язаний із розробленням і впровадженням 

новітніх науково-технічних засобів, технічних прийомів, інформаційних 

технологій. Створення і пропонування такого «продукту» й визначає прагматичну 

спрямованість для криміналістики (наука для практики) [3, с. 41]. 

Ю.М. Чорноус підкреслювала, що пропозиції щодо закріплення переліку 

технічних засобів, які можуть застосовуватися при розслідуванні злочинів, 

неодноразово обговорювалися на сторінках наукової літератури. Щоправда, вони 

не знайшли свого остаточного закріплення, адже законодавчо зафіксувати такий 

перелік, виходячи із розвитку науково-технічного прогресу та його впливу на 

вирішення завдань кримінального провадження – недоцільно, та навіть більше – 

неможливо [4, с. 319]. 

Найскладнішим напрямом є розвиток експертної техніки, яку застосовують 

зазвичай у лабораторних умовах [5, с. 59]. 

На сьогодні, в Експертній службі МВС України активного розвитку набула 

сучасна цифрова фото-, відеоапаратура, яка нині повністю замінила аналогову. В 
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першу чергу тут слід назвати професійну 11К-камеру Insta360 Titan, переваги якої 

безсумнівними. 

Основу технічних засобів для ведення криміналістичних обліків складають 

автоматизовані інформаційно-пошукові системи. Зокрема йдеться про 

дактилоскопічну систему «Дакто-2000». Для обліку та ідентифікації вогнепальної 

зброї в експертних підрозділах функціонує автоматизована балістична 

інформаційна система «BalScan». 

Реалізація міжнародної діяльності Експертної служби МВС України 

здійснюється як в рамках співпраці з експертно-криміналістичними підрозділами 

країн ближнього й дальнього зарубіжжя, так і в рамках європейської інтеграції 

шляхом співпраці в Європейській мережі судово-експертних установ (ЄМСЕУ–

ENFSI), яка об’єднує 64 провідні криміналістичні лабораторії з 36 країн Європи, – 

членом якої ДНДЕКЦ МВС України є з 2002 року.  

Під патронатом цієї авторитетної міжнародної організації та Міністерства 

юстиції США здійснюються заходи щодо акредитації лабораторій експертної 

служби за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 та впровадження системи 

управління якістю. 

У 2012 році ДНДЕКЦ МВС України став першою судово-експертною 

установою в Україні, яка отримала акредитацію за міжнародним стандартом 

ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій» у галузях проведення балістичних, трасологічних 

досліджень та випробувань; досліджень та випробувань холодної зброї і 

конструктивно схожих із нею виробів, побутових та професійних піротехнічних 

виробів; дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів; проведення комп’ютерно-технічних досліджень комп’ютерної 

техніки та програмних продуктів; проведення молекулярно-генетичних 

досліджень. 

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що техніко-криміналістичні засоби 

розробляються доволі інтенсивно. З огляду на євроінтеграційні процеси, які 

потребують дотримання європейських стандартів у багатьох сферах, у тому числі і 

протидії злочинності, є надія на те, що правоохоронні органи і далі 

оснащуватимуться сучасними техніко-криміналістичними засобами. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Роль економічної експертизи діяльності підприємства має вагоме значення в 

українській економіці, яке в своє чергу стрімко підвищується. Це зростання 

безпосередньо пов’язане з посиленням конкуренції та ускладненням процесів 

глобалізації. В економічних процесах, що відбуваються у нашій державі, важливу 

роль відіграє саме економічна експертиза діяльності підприємств. 

Досить важкий перехід України від планово-адміністративної економіки до 

демократичного європейського управління потребує у сучасних умовах 

зосереджувати більшу увагу на неоднорідність та значний розбіг економічного 

рівня життя різних верств населення; невідповідальне виконання працівниками 

владних структур своїх службових обов’язків тощо. Отже, актуальним завданням 

в країні виступає відхід від минулих методів, що в свої часи укоренилися в 

загальній системі державного управління, та створення підґрунтя для нової, 

системи, яка зосереджена на належних умовах праці і розвитку людини.  

Економічна експертиза − це документальне підтвердження досліджених 

закономірностей економічної діяльності, а також правильності і повноти 

формування доходів, витрат й результатів діяльності, формування активів, 

зобов’язань та власного капіталу, банкрутства та ліквідації підприємств, орендних 

відносин, наявності та розміру понесених збитків, оподаткування, а також 

безпосереднє втручання експертів задля досягнення поставлених передчасно цілей 

та вирішення певних проблем. Предметом економічних експертиз є фактичні дані 

про допущені правопорушення економічного характеру: зловживання у веденні 

бухгалтерського обліку і контролю, в організації виробництва, розподілу 

продукції; порушення методики і нормативів при плануванні, фінансуванні й 
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кредитуванні господарської діяльності; заподіяння підприємницькій діяльності 

матеріальної шкоди або перешкоджання своєчасному виявленню фактів, які 

призводять до неефективності, збитковості виробництва, порушення у сфері 

оподаткування та трансфертного ціноутворення.  

В більшості економічних праць переважно йдеться мова про судово-

економічну експертизу, тобто експертизу, причиною проведення якої є конкретна 

мета та завдання судово-слідчих органів. Завданням судово-економічної 

експертизи має бути перевірка підприємницької діяльності на предмет законності 

та правдивого введення фінансового та управлінського обліку. Окрім проведення 

судово-економічних експертиз не менш цікавими є несудові (неконфліктні) 

економічні експертизи. На нашу думку, такі експертизи виграють не менш 

значиму роль. Несудова економічна експертиза проводиться за власним бажанням 

суб’єкта, а не тоді, коли це необхідно за завданням судово-слідчих органів. Власне 

бажання суб’єкта господарювання ґрунтується на прийнятті управлінських рішень 

з метою усунення ризиків та відповідних збитків. Така перевірка може коштувати 

підприємству 50-100 тис. грн, але це внесок, який забезпечить усунення збитків, 

які перевищуватимуть в декілька разів. 

За думкою І.В. Перевозової, економічна експертиза необхідна для 

підтвердження впевненості щодо управлінських рішень, ухвалених 

підприємством. Авторка стверджує, що доцільно використовувати економічну 

перевірку як найбільш ефективний спосіб фінансового контролю підприємства. 

Проте із превагами проведення експертиз постає низка негативних аспектів, таких 

як: нераціональний процес проведення, відсутність єдиного підходу, який би 

доцільно використовувався в різних фінансово-економічних, процесуальних, 

наукових, законодавчих документах [1]. 

У свою чергу, В.А. Єрмоленко вважає судово-економічну експертизу 

дослідженням фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, що 

здійснюється особою, яка володіє спеціальними знаннями в галузі економіки та 

надає висновки щодо кола питань, поставленими органами дізнання, досудового 

слідства чи суду [2]. 

Сутність та сучасний стан судово-економічної експертизи досліджували 

також такі науковці як Н.І. Клименко та В.В. Федчишина. В своїх працях вони 

приділяють значну увагу класифікації судово-економічних експертиз, які 

поділяють за родом, видом, галуззю та спеціалізацією. На наш погляд, 

класифікація експертиз за предметом, змістом, особливостями галузей економіки 

та видами економічної діяльності у сфері, в якій здійснено правопорушення, є 

дуже корисною для проведення наукових досліджень як із судово-економічної 

(конфліктної) експертизи, так і з несудової (неконфліктної) економічної 

експертизи [3].  
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Для належного проведення судово-економічної експертизи необхідно мати 

відповідну методику її проведення. Вирішуючи конкретне завдання експертного 

дослідження обираються відповідні методи.  

До методів судово-економічної експертизи відносяться філософські, 

загально-наукові та специфічні методи (розрахунково-аналітичні: методи 

економічного аналізу, економічно-математичні методи, статистичний метод тощо; 

документальні: формальна, арифметична, хронологічна, взаємна, нормативно-

правова перевірка і т. д.). Свої експертні дослідження експерти-економісти 

повинні проводити відповідно до вироблених наукою та практикою алгоритмів 

дій, що сприяло би подальшому розвиткові і поліпшенню методики судової 

експертизи, зменшенню витрат часу на проведення експертизи, повному та 

всебічному дослідженню фактичних обставин справи, а також створили б умови 

для підвищення достовірності висновків судових експертів. Кожен експерт-

економіст самостійно або за порадою досвідченіших своїх колег обирає відповідну 

сукупність методів дослідження під виконання конкретного експертного 

дослідження. У процесі проведення експертного дослідження він може 

доповнювати або відмовлятися від певних методів дослідження. На сьогодні 

актуальним напрямком у вивченні та дослідженні питання економічної експертизи 

підприємницької діяльність слід зосередити на питаннях саме методики та 

організації несудової економічної експертизи. Адже саме цей напрямок набуває 

все більше зацікавленості та потребує відповідного розвитку. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що питання економічної експертизи 

суб’єктів господарювання з роками набуває все більшого інтересу серед експертів-

економістів. Отже, в Україні варто зосередити подальші дослідження щодо 

ідентифікакації та розв’язання проблем економічної експертизи, розробки 

алгоритму їх вирішення. 
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ВІДМІННОСТІ ФАЛЬСИФІКАТУ ВІД КОНТРАФАКТНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

Однією з проблем сучасної України є велика кількість фальсифікованої 

продукції, іноді її ще називають контрафактом. Однак тотожність цих понять 

викликає певні сумніви. Перш за все слід визначитися з поняттями «контрафакт» 

та «фальсифікат». Контрафакція – це протиправне використання певними 

юридичними та фізичними особами відомих товарних знаків, які їм не належать, з 

метою отримання збагачення. Контрафакт, як правило, схожий на товари згаданих 

вище фірм, проте має деякі відмінності або є аналогічним, та виготовленим з 

порушенням авторських прав чи використанням чужого патенту. Фальсифікат є 

ширшим поняттям, яке охоплює увесь спектр підробок об’єктів купівлі чи 

продажу з метою збагачення. Найчастіше фальсифікат зберігає найвиразніші 

ознаки оригінального товару, при цьому інші якісні чи кількісні показники є 

набагато нижчими. Контрафакція є одним з видів фальсифікації, проте є суміжною 

з іншими видами через необхідність дослідження відповідності ознак товару 

фізико-хімічним вимогам. 

Контрафакція товару має ряд негативних наслідків, які можна розділити 

умовно на чотири групи: збитки для держави через зменшення обсягу податків, які 

надходять до бюджету та державних фондів; збиток іміджу країни шляхом 

зниження інвестиційної привабливості; збиток правовласникам торгових марок, 

знаків, авторських прав, патентів, тощо; заподіяння шкоди здоров’ю споживачам 

підробленої продукції [1, c. 257-259]. Найпоширенішими видами контрафакції 

продукції є: виготовлення та/або реалізація товарів з використанням маркувань 

аналогічних чи подібних до ступеня змішування з торговими марками інших 

виробників; виготовлення товарів, зовнішньо тотожних чи схожих на товари 

інших виробників з порушенням права на промисловий зразок; протиправне 

виробництво та використання інтелектуальної власності (часто для позначення 

цього виду контрафакції застосовують термін «піратство»), до якої належать: 

твори мистецтва, літератури, науки, комп’ютерні програми та аудіовізуальна 
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продукція; виготовлення продукції з незаконним використанням технології, яка 

має статус винаходу чи корисної моделі.  

Водночас постійно виникають нові види підробки продукції. Це вимагає 

систематичного та послідовного вдосконалення засобів виявлення ознак 

контрафактності товарів на ринку [Error! Reference source not found., c. 305-307]. 

Визначення контрафактної продукції під час товарознавчої чи комплексної 

експертизи передбачає порівняння вилучених зразків та оригінальної продукції. 

Для цього експерт повинен визначити: подібність маркувань та товарних знаків, 

нанесених на зразок та оригінальну продукцію; відповідність маркування зразків 

оригінальним товарам; можливість ідентифікації товарних знаків на вилученій 

продукції з оригінальною; тотожність чи подібність ознак вилучених зразків та 

оригінальних товарів; відповідність пакування товарів з урахуванням оформлення 

та технології виготовлення; відповідність виробу вимогам Державного стандарту 

України; склад зразків (матеріали, речовини) та можливу шкоду, яку вони можуть 

нанести здоров’ю та життю людини [3, c. 74-75]. 

Виявлення контрафактних ознак товару під час товарознавчої експертизи 

полягає у його порівняльній оцінці відповідно до ряду показників. Експертиза 

вилученого зразка вимагає комплексного дослідження, у якому товарознавча 

експертиза є лише одним з видів, але при цьому взаємодіє і з іншими видами 

аналізу об’єкта. Станом на сьогодні відомий ряд варіантів підробки оригінальних 

товарів відомих брендів і їх список збільшується. Це підвищує актуальність 

дослідження товарів для виявлення ознак контрафактності, як основи 

інформаційної доказової бази, необхідної для винесення максимально 

об’єктивного вироку судом. 

Враховуючи викладене вище, зауважимо, що фальсифікат є більш ширшим 

поняттям, яке охоплює увесь спектр підробок об’єктів купівлі чи продажу з метою 

збагачення, а контрафакція є лише одним із видів фальсифікації, проте є суміжною 

з іншими видами через необхідність дослідження відповідності ознак товару 

фізико-хімічним вимогам. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Судово-економічна експертиза призначається у випадках, коли для 

вирішення певних питань в кримінальних, цивільних, господарських справах 

потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання. Експертиза проводиться на 

підставі відповідного судового рішення (ухвала судді) чи рішення органу 

досудового розслідування (постанова) або на підставі укладеного договору з 

експертом чи експертною установою – якщо експертиза проводиться на 

замовлення інших осіб [2]. 

При проведенні судово-економічної експертизи для документального 

підтвердження взаємовідносин між контрагентами досліджуються первинні 

документи, дані бухгалтерського обліку підприємств, звітність.  

Первинні документи займають важливу роль в проведенні судово-

економічної експертизи. Адже вони є підставою для бухгалтерського обліку, 

підтверджують постачання товару, надання послуг контрагенту, здійснення 

оплати. Законодавством України затверджені вимоги до форми та змісту 

первинних документів, які необхідно дотримуватись. 

Первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній 

формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити [1]: 

– назву документа (форми); 

– дату складання; 

– назву підприємства, від імені якого складено документ; 

– зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 

операції; 

– посади і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких 

встановлюються Національним банком України) осіб, відповідальних за 

здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

– особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка 

брала участь у здійсненні господарської операції. 

Наявність усіх реквізитів на документі надає йому юридичної сили та 

доказовості. На цьому наголосив і Мінфін в листі від 15.01.2015 № 31-11410-08-

10/871 [3]. 

Крім цього, пунктом 44.1 Податкового кодексу України [4] передбачено, що 

для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, 
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витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування 

та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з 

обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 

законодавством. 

До первинних документів відносяться документи, що фіксують факт 

здійснення господарської операції з надання послуг (постачання товару): акт 

виконаних робіт, накладна та документи, що фіксують здійснення оплати: чек 

РРО, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, виписка банку. 

Таким чином, при проведені судово-економічної експертизи документально 

підтвердити надання послуг (постачання товару) між підприємствами можливо 

лише при наявності первинних документів із всіма обов’язковими реквізитами. 
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